
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย 
ว่าด้วยการเลือก  การเลือกตั้งกรรมการ  การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน 

และการเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง ๆ    
พ.ศ.  2564 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเลือก  การเลือกตั้งกรรมการ  
การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน  และการเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง  ๆ   
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  18  มาตรา  ๒๔  (๒)  และ  (๔)  (ง)  และตามมาตรา  ๓๐  (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาการแพทย์แผนไทย  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เ รียกว่า  “ข้ อบั งคับสภาการแพทย์แผน ไทย   ว่ าด้ว ยการเลือก   
การเลือกตั้งกรรมการ  การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน  และการเลือกกรรมการเพ่ือด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ   พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใชบ้ังคบัตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย  ว่าด้วยการเลือก  การเลือกตั้งกรรมการ  

การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน  และการเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง  ๆ พ.ศ.  2560 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“การเลือก”  หมายความว่า  การเลือกกันเองเพ่ือเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

ดังต่อไปนี้ 
(1) คณบดี  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เ รียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหัวหน้า

ภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทยแ์ผนไทยหรือสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา  15  (2)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
พ.ศ.  2556 

(2) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   
ตามมาตรา  15  (3)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556 

(3) หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง  โดยมีผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม  ตามมาตรา  15  (4)  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556 

“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิก  
สภาการแพทยแ์ผนไทย  ตามมาตรา  15  (5)  แห่งพระราชบัญญัติวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย  พ.ศ.  2556 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



“ผู้สมัครรับเลือก”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  
ตามมาตรา  ๑๕  (๒)  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

“ผู้สมัครรับเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  
ตามมาตรา  ๑๕  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ 
“ประธานอนุกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานอนุกรรมการอ านวยการเลือกและ 

การเลือกตั้งกรรมการ 
“นายกสภา”  หมายความว่า  นายกสภาการแพทย์แผนไทย 
“อุปนายกสภา”  หมายความว่า  อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่หนึ่ง  อุปนายกสภา

การแพทย์แผนไทยคนที่สอง  หรืออุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยทั้งสองคน  แล้วแต่กรณี 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานสภาการแพทย์แผนไทย 
ข้อ ๕ ให้น ายกสภาการแพทย์แผนไทยเป็นผู้ รักษาการ  และมีอ านาจวินิ จฉั ยชี้ขาด 

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ในกรณีที่นายกสภาเห็นสมควรอาจเสนอให้คณะกรรมการเป็นผูว้ินจิฉัยชีข้าด 
ค าวินิจฉัยของนายกสภาหรือคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  ให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  1 
หมวดทั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ ให้สภาการแพทย์แผนไทย  ประกาศรายละเอียดการเลือกกรรมการตามมาตรา  ๑๕  
(๒)  (๓)  และ  (๔)  และการเลือกตั้งกรรมการ  ตามมาตรา  ๑๕  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ล่วงหน้าก่อนวันท าการเลือก  และการเลือกตัง้ไม่นอ้ยกว่าหกสิบวัน  
เพ่ือให้ด าเนินการเลือกและการเลือกตั้งเสร็จสิ้น  ก่อนที่คณะกรรมการชุดเดิมจะพ้นจากต าแหน่ง 
ตามวาระ  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้มัครรับเลือกและรับเลือกตั้ง 
(๒) จ านวนกรรมการที่จะได้รับการเลือกและการเลือกตั้ง 
(3) บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  11  จากคณะ  หรือหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  หรือภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย  หรือ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกตใ์นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอดุมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึน้

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง  ที่มีสิทธิเสนอรายชื่อผู้แทน   
เพ่ือเลือกกันเอง  ตามมาตรา  15  (2)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556 

(4) บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  15  จากสมาคมหรือมูลนิ ธิ  
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ที่มีสิทธิ เสนอรายชื่อผู้แทน  เพ่ือเลือกกันเอง  ตามมาตรา  15  (3)  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556 

(5) บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  16  จากสถาบันหรือสถานพยาบาล
ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง  โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนญุาตให้ถ่ายทอด
ความรู้เป็นผู้ให้การอบรม  ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้แทนเพ่ือเลือกกันเอง  ตามมาตรา  15  (4)   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556 

(6) รายชื่อสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย  ซึ่งมีเลขทะเบียนสมาชกิและบัตรประจ าตัวสมาชิก  
ซึ่งมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง  และใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตามมาตรา  15  (5)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สภาการแพทย์แผนไทย  และ  
บนเว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย  หรือโดยวิธีการอื่นใดทีเ่ห็นสมควร  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ
ตามข้อบังคับนี้   

หมวด  2 
คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ 

 
 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง  “คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการ”  คณะหนึ่ง  ประกอบไปด้วย  ประธานอนุกรรมการหนึ่งคน  และอนุกรรมการอื่นอีกไม่เกิน  
สิบห้าคน  ซึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน  และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน
สองคน  เพ่ือจัดการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ   

คณะอนุกรรมการ  และคณะท างาน  ตามข้อ  ๘  (๕)  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ในการจัดการเลือก
และการเลือกตั้งกรรมการจะต้องไม่เป็นผูส้มัครรับเลอืกหรือเลือกตัง้เปน็กรรมการในคร้ังนั้น 

ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ด าเนินการจัดการเลือก  ตามมาตรา  ๑๕  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และการเลือกตั้ ง   

ตามมาตรา  ๑๕  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556  ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้ 

(2) จัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณเกี่ยวกับการเลือก  และการเลือกตั้งเสนอ
คณะกรรมการ 

(3) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือก  ตามมาตรา  15  (2)  (3)  และ  (4)  แห่งพระราชบัญญัติ 
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556   

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(4) จัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิก  ประกาศรายชื่อสมาชิก  และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง   
ตามมาตรา  15  (5)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556   

(5) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดการเลือกและการเลือกตั้ง 
(6) ออกประกาศต่าง ๆ   เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับฉบับนี ้
(7) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์  และพิจารณาและวินิจฉัยการคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกและ

การเลือกตั้งกรรมการ  ตามข้อบังคับนี้ 
(8) ด าเนินการอื่นใด  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคับนี ้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

หมวด  3 
การเลือก 

 
 

ข้อ 9 การเลือก  ตามมาตรา  ๑๕  (๒)  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้คณะอนุกรรมการประกาศรายละเอียดการเลือกไว้ในที่เปิดเผย   
ณ  สภาการแพทย์แผนไทย  และบนเว็บไซต์สภาการแพทยแ์ผนไทย  หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เห็นสมควร  
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่สามสิบวนัก่อนการเลอืก  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้มัคร 
(๒) จ านวนกรรมการที่จะได้รับการเลือก 
(๓) บัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
(๔) ก าหนดวัน  ระยะเวลารับสมัคร  และสถานที่ยื่นใบสมัครรับเลือก 
(๕) ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่ที่จะท าการเลอืก 
(๖) ก าหนดสถานที่ที่จะท าการตรวจนับคะแนน  และก าหนดเวลาที่เร่ิมนับคะแนน 
ข้อ  10 กรรมการที่มาจากการเลือก  ตามมาตรา  ๑๕  (๒)  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ได้แก่   
(๑) กรรมการซึ่งเป็นคณบดี  หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเ่รียกชื่ออยา่งอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย  หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้น  ตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งละหนึง่คน  เลือกกันเองใหเ้หลอืสาขาละสามคน  

(๒) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   
แห่งละหนึ่งคนเลอืกกนัเองใหเ้หลอืสามคน 

(๓) หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง  โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ 
การแพทย์แผนไทย  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้ การอบรม  เลือกกันเองให้เหลือ 
จ านวนสามคน 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทยแ์ผนไทย  

ตามมาตรา  ๑๕  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556 
 
 

ข้อ  ๑1 ผู้สมัครรับเลือก  ตามมาตรา  15  (2)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 
 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย  หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์   
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้น  ตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีการผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย  หรือสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ตามวรรคหนึ่ง  ที่ไม่ได้จัดตั้งเป็นคณะหรือหน่วยงานที่เ รียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิต
สาขาการแพทย์แผนไทย  หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้น  ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นผู้ที่ มี
คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง   

ข. ลักษณะต้องห้าม   
 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ติดต่อกันสองวาระ 
 (2) เป็นผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการเลือกหรือการเลือกตั้ง  ในวาระนั้น  
 (3) เป็นผู้เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต  เนื่องจากประพฤติผิด

จรรยาบรรณในวิชาชีพ  กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีองค์กรควบคุมวิชาชีพ  ตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพนั้น 

 (4) เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
ข้อ  12 ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้น  

ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี 
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ  11  โดยความยินยอมของบุคคลดังกล่าว  เป็นหนังสือเพ่ือสมัครรับเลือกต่อ
คณะอนุกรรมการ  เพียงรายชื่อเดียว 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ส่วนที่  2 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกเปน็กรรมการสภาการแพทยแ์ผนไทย  
ตามมาตรา  ๑๕  (3)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556 

 
 

ข้อ  13 สมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวขอ้งกบัวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย  ซึ่งประสงค์ใช้สิทธิเสนอ
รายชื่อผู้สมัครรับเลือก  ตามมาตรา  15  (3)  ต้อง   

(1) จดทะเบียน  มีที่ตั้ง  และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
(2) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนธิิต้องมีสัญชาติไทย   
(3) มีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไร   
(4) มีการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  

นับแต่วันที่จดทะเบียน 
(5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกพิทักษ์ทรัพย์  หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย   
การได้มาซึ่งข้อมูลสมาคม  หรือมูลนิธิที่เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามวรรคหนึ่ง  

ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ให้นายกสภามีหนังสอืแจ้งไปยงันายทะเบยีนสมาคมและนายทะเบียนมูลนิธิ  เพ่ือขอข้อมูล

รายชื่อพร้อมวัตถุประสงค์ของสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือ  
ออกประกาศสภาการแพทย์แผนไทย  เพ่ือให้มีการแจ้งรายชื่อสมาคมหรือมูลนิธิพร้อมวัตถุประสงค์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

(2) ให้เลขาธิการตรวจสอบข้อมูลตาม  (1)  ว่ามีการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยหรือไม่  และให้เสนอรายชือ่สมาคมหรือมูลนธิิต่อนายกสภา  ให้เป็นสมาคมหรือมูลนธิิ
ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลอืกเป็นกรรมการตามมาตรา  15  (3)   

ข้อ  14 การเสนอรายชื่อตามข้อ  13  ให้สมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์  
แผนไทย  เป็นผู้ เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  15  โดยความยินยอม  
ของบุคคลดังกล่าว  เป็นหนังสือเพ่ือสมัครรับเลือกต่อคณะอนุกรรมการ  เพียงรายชื่อเดียวต่อสมาคม  
หรือมูลนิธิ   

ข้อ  15 ผู้สมัครรับเลือก  ตามมาตรา  15  (3)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 
 (1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์  

แผนไทยประยุกต์ 
 (2) มีบัตรประจ าตัวสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ติดต่อกันสองวาระ 
 (2) เป็นผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการเลือกหรือการเลือกตั้ง  ในวาระนั้น 
 (3) เป็นผู้เคยถูกสัง่พักใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนญุาต  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย   
 (4) เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

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

 
 

ข้อ  16 ผู้สมัครรับเลือก  ตามมาตรา  15  (4)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 
 (1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย   
 (2) เป็นหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง  โดยมี  

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม  และ  
การอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ยังไม่หมดอายุ 

 (3) มีบัตรประจ าตัวสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ติดต่อกันสองวาระ 
 (2) เป็นผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการเลือกหรือการเลือกตั้ง  ในวาระนั้น  
 (3) เป็นผู้เคยถูกสัง่พักใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนญุาต  ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย 
 (4) เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
ข้อ  ๑7 ให้หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง  โดยมี  

ผู้ประกอบวิช าชีพการแพทย์แผนไทย  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม   
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  16  ที่ประสงค์สมัครรับเลือก  ตามมาตรา  15  (4)  
เสนอชื่อตนเองเป็นผู้สมัครรับเลือกตอ่คณะอนุกรรมการ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ส่วนที่  4 
การสมัคร 

 
 

ข้อ  18 การสมัครรับเลือก  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครรับเลือกด้วยตนเอง  ตามวัน  เวลา   
และสถานที่  และแบบเอกสารที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด   

ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการรับสมัครและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานการสมัคร  ถ้าเอกสารหลักฐานนั้นไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้สมัครด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
และหากเอกสารหลักฐานครบถ้วนให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน  และออกใบรับสมัครให้แก่
ผู้สมัครในวันที่รับสมัคร  โดยให้เรียงล าดับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครต่อเนื่องจากหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน  ไว้แล้ว 

ในกรณีที่มีผู้สมัครมาพร้อมกันก่อนเวลาเปิดรับสมัคร  หรือในระหว่างการรับสมัครในแต่ละวัน  
ให้ถือว่ามาพร้อมกัน  หากไม่สามารถตกลงล าดับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครกันได้ให้ใชว้ิธจัีบสลาก   

หากผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ถอนการสมัครก่อนพ้นก าหนดการรับสมัครเลอืก  ให้ผู้นั้นหมดสิทธิ
สมัครใหม่ในการเลือกคราวนี้  และมิให้เลือ่นหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่คงเหลืออยู่ 

ข้อ  19 เม่ือพ้นก าหนดการรับสมัคร  ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน  แล้วประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าว   
ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สภาการแพทย์แผนไทย  และบนเว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย  หรือโดยวิธีการอื่นใด  
ที่เห็นสมควร 

ถ้าผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  ขอถอนการสมัครรับเลือ กก่อนหรือหลังประกาศ   
โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานอนุกรรมการ  ให้ประธานอนุกรรมการประกาศถอนการรับสมัคร  
โดยปิดประกาศไว้ในที่เปดิเผยตามวรรคหนึง่  และมิให้เลื่อนหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่คงเหลอือยู ่  

ข้อ  20 กรณีคณะอนุกรรมการตรวจสอบพบว่า  ผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556  หรือตามข้อบังคับนี้  ให้ถอน
รายชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนผูส้มัคร  และมิให้เลื่อนหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่คงเหลอือยู ่ พร้อมแจ้ง
ให้ผู้สมัครทราบเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในเจ็ดวันนบัแตว่ันทีมี่ค าสั่ง 

หากผู้สมัครไม่เห็นด้วยกับค าสั่งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้สมัครอุทธรณ์ค าสั่ง  
เป็นหนังสือ  ตามหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับนี้  โดยยื่นด้วยตนเอง   
ณ  ส านักงาน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ 
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ส่วนที่  5 
วิธีการเลือก  และการประกาศผลการเลือกกรรมการ 

 
 

ข้อ  21 การประกาศ  ตามข้อ  19  วรรคหนึ่ง  ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามข้อ  12   
ข้อ  14  และข้อ  17  แล้วแต่กรณี  โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สภาการแพทย์แผนไทย  และ
บนเว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย  หรือโดยวิธีการอื่นใดทีเ่ห็นสมควร  ดังต่อไปนี้   

(๑) บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการ  ตามมาตรา  15  (2)   
(๒) บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการ  ตามมาตรา  15  (3) 
(๓) บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการ  ตามมาตรา  15  (4) 
ข้อ  22 ให้คณะอนุกรรมการจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตามข้อ  21  เอกสารแนะน าตัว

พร้อมประวัติผู้ส มัครรับเลื อกไปยัง  คณะหรือหน่ วยงานตามมาตรา  15  (2)  (3)  และ   (4)   
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบ ห้าวัน  ก่อนวันใช้สิทธิในการเลือกกันเอง   
โดยอาจใช้วิธีการลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือวิธีการอื่นใด  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่คณะอนุกรรมการ
ก าหนด  ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องมาสมัครและใช้สิทธิเลอืกด้วยตนเอง 

ข้อ  ๒3 เม่ือด าเนินการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน   
และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครโดยแยกบัญชีในลักษณะเช่นเดียวกันกับการจัดท าบัญชี  ตามข้อ  21   
โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากคะแนนมากไปหานอ้ย  พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไวใ้นบัญชดี้วย 

ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับการเลือกที่มีคะแนนสูงสุดตามล าดับจ านวนสามคน  เป็นผู้ได้รับการเลือก 
เป็นกรรมการ  ตามมาตรา  15  (2)  (3)  และ  (4)  แล้วแต่กรณี  และกรณีที่มีผู้สมัครได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากันมากกว่าสองคน  ให้คณะอนุกรรมการก าหนดวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งจ านวนกรรมการตามที่
กฎหมายก าหนด  และการจัดท าบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เรียงล าดับตามผลคะแนน  โดยแยกเป็นบัญชี 
ผลการเลือกในแต่ละคร้ัง 

ให้คณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นลงลายมือชื่อรับรองบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง  
หรือวรรคสอง  และรับรองผลการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ท าการเลือกแล้วเสร็จ  
และให้ประธานอนุกรรมการประกาศรายชื่อผู้สมัครซึ่งไดรั้บการเลือกเป็นกรรมการ   

การปิดประกาศตามวรรคสาม  ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สภาการแพทย์แผนไทย   
และบนเว็บไซต์สภาการแพทยแ์ผนไทย  หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เห็นสมควร 

ข้อ  24 การเลือกตามหมวดนี้  หากคณะอนุกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดวิธีการอื่นก็ได้  
แต่ต้องประกาศให้ผู้สมัคร  และผู้เกี่ยวขอ้งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสีส่ิบหา้วันกอ่นก าหนดให้มีการเลอืก  
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หมวด  4 
การเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที่  1 
วิธีการเลือกตั้ง  และการปรับปรุงทะเบียนสมาชิก 

 
 

ข้อ  25 การเลือกตั้งกระท าได้โดยวิธีการหนึง่วิธกีารใดหรือหลายวิธี  ดังต่อไปนี ้  
(1) วิธีการลงคะแนนแบบบัตรเลอืกตั้ง   
(2) วิธีการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้สิทธิของสมาชิก  ตามที่คณะกรรมการก าหนด  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหนา้ก่อนท าการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
ทั้งนี้  สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลอืกตั้งได้เพียงวธิีใดวิธหีนึ่งเท่านัน้   
ข้อ  26 ให้เลขาธิการในฐานะนายทะเบียนสมาชิกตรวจสอบ  แก้ไข  หรือปรับปรุงชื่อ  สกุล  

และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ตลอดจนที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)  
ของสมาชิกให้เป็นปัจจุบันก่อนที่คณะอนกุรรมการจะด าเนินการเลอืกตั้ง 

กรณีก่อนก าหนดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน  หากสมาชิกคนใดพบว่า  
ไม่ปรากฏรายชื่อของตนตามประกาศในข้อ  6  (6)  ให้ยื่นค าร้องต่อเลขาธิการ  พร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ  เพ่ือตรวจสอบและประกาศรายชื่อสมาชิกเพ่ิมเติม   

ส่วนที่  2 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้มัครรับเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ  27 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ตามมาตรา  15  (5)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 
 (1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์  

แผนไทยประยุกต์ 
 (2) มีบัตรประจ าตัวสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ติดต่อกันสองวาระ 
 (2) เป็นผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการเลือก  หรือการเลือกตั้ง  ในวาระนั้น  
 (3) เป็นผู้เคยถูกสัง่พักใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนญุาต  ตามพระราชบัญญั ติวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556 
 (4) เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
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ส่วนที่  3 
การรับสมัคร  และการประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ  ๒8 ให้มีการเลือกตั้งกรรมการ  ตามมาตรา  15  (5)  โดยมีจ านวนเท่ากับจ านวน
กรรมการตามมาตรา  ๑๕  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว  โดยให้ค านึงถึงสดัส่วนของวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย  
ตามมาตรา  ๔ 

เม่ือมีความจ าเป็นต้อ งจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผน ไทยแต่ละคราว  
ให้สภาการแพทย์แผนไทยออกประกาศก าหนดจ านวนกรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้ง  และต้องเป็น  
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอย่างน้อยสามคน  และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
อย่างน้อยสามคน 

ข้อ  29 ให้คณะอนุกรรมการประกาศรายละเอียดการเลือกตั้งเพ่ือให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
ก่อนก าหนดวันเลอืกตั้งไม่น้อยกวา่สามสิบวนั  อย่างน้อยมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้มัคร 
(๒) จ านวนกรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้ง 
(๓) วิธีการเลือกตั้ง  การลงคะแนนการเลือกตั้ง  และวิธีการนับคะแนน 
(๔) วัน  และเวลาเปิดและปดิวันรับสมัคร  สถานที่รับสมัคร  และวิธีการรับสมัคร 
(๕) บัญชีรายชื่อ  และหมายเลขของผูส้มัคร 
(๖) วัน  เวลาในการเลือกตั้ง  และการปิดรับบัตรลงคะแนนเลอืกตั้ง 
(๗) วัน  เวลา  และสถานที่ท าการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง 
(๘) วัน  เวลาและสถานที่ประกาศผลการเลือกตั้ง 
การประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สภาการแพทย์แผนไทย   

และบนเว็บไซต์สภาการแพทยแ์ผนไทย  หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เห็นสมควร 
ข้อ  30  การสมัครรับเลือกตั้ง  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเอง  ตามวัน  เวลา  

และสถานที่  และตามแบบเอกสารที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด   
ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการรับสมัครและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานการสมัคร  ถ้าเอกสารหลักฐานนั้นไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้สมัครด าเนินการให้เป็นไปตามที่
ก าหนด  และหากเอกสารหลักฐานครบถ้วนใหบ้ันทึกการรับสมัครไวเ้ป็นหลกัฐาน  และออกใบรับสมัคร
ให้แก่ผู้สมัครในวันที่ รับสมัคร  โดยให้เรียงล าดับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครต่อเนื่องจากหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน  ไว้แล้ว 
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ในกรณีที่มีผู้สมัครมาพร้อมกันก่อนเวลาเปิดรับสมัคร  หรือในระหว่างการรับสมัครในแต่ละวัน  
ให้ถือว่ามาพร้อมกัน  หากไม่สามารถตกลงล าดับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครกันได้ให้ใชว้ิธจัีบสลาก   

หากผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ถอนการสมัครรับเลือกตั้งก่อนพ้นก าหนดการรับสมัครเลือกตั้ง   
ให้ผู้นั้นหมดสิทธสิมัครใหม่ในการเลือกตั้งคราวนี้  และมิให้เลือ่นหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่คงเหลืออยู่  

ข้อ  31 เม่ือพ้นก าหนดการรับสมัครเลือกตั้ง  ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน  แล้วประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย   
ณ  สภาการแพทย์แผนไทย  และบนเว็บไซต์สภาการแพทยแ์ผนไทย  หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เห็นสมควร 

ถ้าผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  ขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งก่อนหรือหลังประกาศ   
โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานอนุกรรมการ  ให้ประธานอนุกรรมการประกาศถอนการรับสมัคร  
โดยปิดประกาศไว้ในที่เปดิเผยตามวรรคหนึง่  และมิให้เลื่อนหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่คงเหลอือยู่ 

ข้อ  32 กรณีคณะอนุกรรมการตรวจสอบพบว่า  ผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556  หรือตามข้อบังคับนี้  ให้ถอน
รายชื่อผู้นั้ นออกจากทะเบียนผู้สมัคร  และมิให้ เลื่อนหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ คงเหลืออยู่  
นับแต่วันที่มีค าสั่ง   

หากผู้สมัครไม่เห็นด้วยตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้สมัครอุทธรณ์ค าสั่งเป็นหนังสือ  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับนี้  โดยยื่นด้วยตนเอง  ณ  ส านักงานภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ   

ข้อ  33 เม่ือพ้นก าหนดการรับสมัคร  และมีผู้สมัครครบตามจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
ในวาระนั้น  ตามข้อ  29  ให้ถือว่าผู้สมัครที่มีรายชื่อซึ่งอยู่ในประกาศตามข้อ  31  วรรคหนึ่ ง   
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ตามมาตรา  15  (5)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
พ.ศ.  2556  และไม่ต้องมีการด าเนินการเลอืกตั้งต่อไป   

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ครบจ านวนตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง 
จนกว่าจะได้ครบจ านวนกรรมการ  ตามมาตรา  15  (5)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
พ.ศ.  2556 

ส่วนที่  4 
การลงคะแนนด้วยบัตรเลอืกตั้ง 

 
 

ข้อ  34 ให้คณะอนุกรรมการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  เอกสารแนะน าตัวผู้สมัคร  พร้อมเอกสาร
แนะน าวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งไปยังสมาชิกทางไปรษณีย์  หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเป็นการอ านวย  
ความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้งของสมาชิก  ตามรายชื่อที่สภาการแพทยแ์ผนไทยประกาศตามขอ้  6  (6)   

บัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีรายละเอียด  ดังนี้   
(1) จ านวนรายชื่อผู้สมัคร 
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(2) ชื่อ-นามสกุล  และเลขทะเบียนสมาชิก 
(3) ลายมือชื่อสมาชิกผู้ใช้สทิธิเลือกตั้ง   
(4) รายละเอียดอื่นที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถลงลายมือชื่อในบัตรเลือกตั้งได้ตามวรรคสอง  (3)  ให้ประทับ 

ลายพิมพ์นิ้วมือ  และมีพยานลงลายมือชือ่รับรองจ านวนสองคน 
ข้อ  ๓5 ให้สมาชิกกรอกรายละเอียด  และท าเคร่ืองหมายในการใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่

คณะอนุกรรมการก าหนดลงในบัตรเลือกตั้ง  แล้วให้บรรจุบัตรเลือกตั้งลงในซองปิดผนึก  และส่งกลับ
มายังประธานอนุกรรมการ  ภายในวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด   

การใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  สมาชิกจะเลือกผู้สมัครที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์  
แผนไทย  หรือเป็นผู้ประกอบวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ก็ได้  แต่การใช้สิทธิต้องไม่เกินจ านวน  
ที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนดในคราวนั้น 

ข้อ  36 ถ้าสมาชิกผู้ใดยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง  ให้แจ้งต่อประธานอนุกรรมการเป็นหนังสือ  
เพ่ือด าเนินการให้ตนมีโอกาสในการใช้สิทธิเลือกตั้งภายในก าหนดวันสุดท้ายที่จะต้องส่งบัตรเลือกตั้ง  
ถึงประธานอนุกรรมการ   

เม่ือประธานอนุกรรมการได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง  ให้มอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น  เพ่ือใช้สิทธิ 
ภายในเวลาที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด   

ข้อ  37  การรับ  หรือเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  ตามข้อ  35  ให้คณะอนุกรรมการมอบหมาย  
ให้ส านักงานเช่าตู้ไปรษณีย์กับทีท่ าการไปรษณีย์เพ่ือรับหรือเกบ็รักษาบัตรเลอืกตั้ง   

เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้ง  คณะอนุกรรมการอาจก าหนดวิธีการอื่น  หรือเก็บรักษาบัตร
โดยวิธีการอื่น  นอกจากที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

กรณีบัตรเลือกตั้งส่งกลับมายังประธานอนุกรรมการก่อนเวลาที่คณะอนุกรรมการก าหนด   
ให้จัดเก็บแยกไวต้่างหาก  และถือเปน็บัตรที่น ามานับคะแนนในช่วงเวลาที่มีการเปิดนับคะแนน   

ข้อ  38 เม่ือพ้นระยะเวลาการส่งบัตรเลือกตั้ง  ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบบัตรเลือกตั้ง  
เพ่ือท าการนับคะแนนตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  และให้ด าเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ในวันนับคะแนนเลอืกตั้ง  ผู้สมัคร  ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หรือประชาชนทั่วไปสามารถร่วมสังเกตการณ์  
นับคะแนนบัตรเลือกตั้งได้ในบ ริเวณที่คณะอนุกรรมการก าหนดเท่านั้น  และห้ามไม่ให้ จับต้อง  
บัตรเลือกตั้ง  หรือกล่าวตอบโต้กับคณะอนุกรรมการ  หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการแต่งตั้งในระหว่าง  
ตรวจนับคะแนน  หรือระหว่างกันเองโดยประการที่เปน็อุปสรรคแก่การตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้ง  

ถ้ามีบุคคลใดกระท าการอันเป็นอุปสรรคแก่การตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้ง  และ
คณะอนุกรรมการได้ตักเตือนแล้ว  คณะอนุกรรมการมีอ านาจสั่งให้บุคคลดงักล่าวออกไปเสียจากสถานที่
ตรวจนับและรวมคะแนนเลอืกตั้งได้ 
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ข้อ  39 บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้  ให้ถือเป็นบัตรเสีย 
(๑) มีรอยขูด  ลบ  ขีดฆ่า  เติม  หรือเขียนซ้ า 
(๒) บัตรเลือกตั้งที่เคร่ืองอ่านคะแนนไม่อ่าน  กรณีการนับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(๓) บัตรเลือกตั้งที่มิได้ออกโดยคณะอนุกรรมการ 
(๔) บัตรเลือกตั้งที่ท าซ้ า  หรือคัดถ่าย  หรือท าปลอมหรือวิธีการอื่นใดให้เหมือนหรือคล้ายกับ

บัตรเลือกตั้งซึ่งมิได้ออกโดยคณะอนุกรรมการ   
(๕) บัตรเลือกตั้งที่ไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ  หรือท าเคร่ืองหมายอื่นที่มิใช่เคร่ืองหมายตามที่

คณะอนุกรรมการก าหนด 
(๖) บัตรเลือกตั้งที่เลือกผูส้มัครเกินกว่าจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระนั้น 
(๗) บัตรเลือกตั้งที่ไ ม่มีลายมือชื่อสมาชิก  หรือไม่ประทับลายพิมพ์นิ้วมือ  และมีพยาน  

ลงลายมือชื่อรับรองจ านวนสองคน   
(๘) บัตรเลือกตั้งที่คณะอนุกรรมการประกาศยกเลิกก่อนก าหนดเวลาสิ้นสดุการลงคะแนน 
(๙) บัตรเลือกตั้งที่ส่งถึงประธานอนกุรรมการภายหลงัระยะเวลาที่ก าหนด 

(๑๐) บัตรเลือกตั้งที่คณะอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนับคะแนน  
พิจารณาวินิจฉัยให้เป็นบัตรเสีย  และค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้ถอืเปน็ที่สดุ 

(11) บัตรเลือกตั้งที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเพ่ิมเติมว่าเป็นบตัรเสีย 
บัตรเลือกตั้งที่เลือกผู้สมัครไม่ครบตามจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระนั้น  ไม่ถือเป็นบัตรเสีย  

และให้นับคะแนนตามจ านวนทีใ่ชส้ิทธเิลือกตั้ง   
บัตรเลือกตั้งที่แสดงความประสงค์ในช่อง  “ไม่ประสงค์ลงคะแนน”  ให้ถือเป็นบัตรดี   

แต่นับแยกเป็นบัตรที่สมาชกิไม่ประสงค์ลงคะแนน 
ในกรณีที่มีการลงคะแนนให้แก่ผูส้มัครที่ถอนตัว  ตามข้อ  32  วรรคสอง  ไม่ให้นับเป็นคะแนน

เฉพาะหมายเลขผู้สมัครนั้น 
ข้อ  40 เม่ือคณะอนุกรรมการตรวจนับและรวมคะแนนการเลือกตั้งเสร็จแล้ว  ให้แยก  

บัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน  และบัตรเสียบรรจุซองหรือห่อแยกไว้ตา่งหากเพ่ือมิให้ปะปนกนั 
ข้อ  41 ในกรณีที่การนับคะแนนไม่สามารถกระท าได้  หรือไม่สามารถตรวจนับคะแนนได้  

จนเสร็จสิ้นอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างใด  ๆ  ให้คณะอนุกรรมการงดการตรวจนับ
คะแนนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการโดยพลัน  เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกวินิจฉัยสั่งตามที่
เห็นสมควร  และก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่นับคะแนนใหม่โดยเร็ว 

ข้อ  42 การพิจารณาผลการเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
เม่ือคณะอนุกรรมการด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จแล้วให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัคร   

โดยแยกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
พร้อมแสดงคะแนนของแต่ละคนเรียงตามล าดับคะแนนจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย  ให้ผู้สมัคร 
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ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์   
ซึ่งได้คะแนนสูงสดุตามสัดสว่นของวชิาชีพการแพทย์แผนไทยของแต่ละบัญชีเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง   

เม่ือได้กรรมการตามวรรคสอง  ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่เหลือทั้งหมดโดยไม่จ าแนกเป็น  
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  เรียงตามล าดับ
คะแนนจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย  พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีด้วย  โดยให้
ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนที่เหลือ  เพ่ือให้
ครบตามจ านวนกรรมการวาระนั้น 

ในกรณีผู้สมัครตามวรรคสอง  และวรรคสามได้คะแนนเท่ากันในล าดับใด  ให้ประธานอนุกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ประธานอนุกรรมการมอบหมาย  จับฉลากชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนน
เท่ากันนั้นต่อหน้าคณะอนกุรรมการเพ่ือเรียงล าดับเม่ือได้รายชื่อผู้สมัครแล้ว  ให้บุคคลภายนอกอยา่งน้อย
สองคนลงลายมือชื่อเป็นพยาน 

ให้คณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นลงลายมือชือ่รับรองบัญชรีายชื่อตามวรรคสองและ
วรรคสาม  โดยจะต้องพิจารณารับรองผลการเลือกกรรมการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันนับคะแนนแล้วเสร็จ  และให้ประธานอนุกรรมการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกไว้ในที่เปิดเผย  ณ   
สภาการแพทย์แผนไทย  และบนเว็บไซตส์ภาการแพทยแ์ผนไทย  หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เห็นสมควร 

กรณีที่ไม่มีผู้สมัครได้รับเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นกรรมการ  หรือมีแต่ไม่ได้รับคะแนนเลือกตั้ง  หรือไม่เป็นไป  
ตามสัดส่วนวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา  15  (5)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการจัดการเลือกตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือให้เปน็ไปตามที่กฎหมายก าหนด   

ข้อ  43  ในกรณีที่มีผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา  
๑๕  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไม่ครบตามจ านวนกรรมการ 
ในวาระนั้น  ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติมจนครบตามวิธีการที่ก าหนดไว้  
ในข้อบังคับนี้ให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัทีรั่บรองและประกาศผลการเลือกตั้ง  ตามข้อ  42 

ส่วนที่  5 
การเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย 

โดยวิธีอื่น 
 
 

ข้อ  44 ให้คณะกรรมการประกาศ  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งโดยวธิีการอื่น  
เพ่ือให้คณะอนุกรรมการด าเนินการ 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



หมวด  5 
การใช้สิทธิสมัครรับเลือกหรือรับเลือกตัง้  การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

การท าลายเอกสารการเลือก  หรือการเลือกตั้ง  และการสิ้นสุดการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะอนุกรรมการ 
 
 

ข้อ  45 กรณีบุคคลใดเป็นผู้มีคุณสมบัติรับการเลือกเป็นกรรมการ  ตามมาตรา  ๑๕  (๒)  (๓)  
และ  (๔)  และสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ตามมาตรา  ๑๕  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มากกว่าหนึ่งสิทธิ  ให้เลือกใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกหรือสมัคร 
รับเลือกตั้งเพียงสิทธเิดียว   

ข้อ  46 เม่ือการเลือกและการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว  คณะอนุกรรมการโดยความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการจะท าลายเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเลือ กและบัตรเลือกตั้ง  ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ   ได้ต่อเม่ือพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกและการเลอืกตั้ง 

ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือก  หรือการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมอบหมาย
ให้ส านักงานเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานนัน้ไว้จนกว่าคดีจะถึงทีสุ่ด 

ข้อ  47 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ  และคณะท างานตามข้อบังคับนี้  สิ้นสุดลง
เม่ือมีการรับรองและประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่กรณีมีการคัดค้านยังคงให้รับผิดชอบต่อไปเฉพาะ
การจัดการเลือกและการเลือกตั้งในคราวนั้น  แต่คณะกรรมการอาจจะมีมติเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

กรณีคณะกรรมการมติเป็นอย่างอื่นตามวรรคหนึง่  คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาค าคัดค้านเอง  
หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่เพ่ือพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้กไ็ด้   

หมวด  6 
การเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่วา่ง 

การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเปน็กรรมการแทน  และการเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหนง่ที่วา่ง 
 
 

ส่วนที่  1 
การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ  ตามมาตรา  15  (2)  และ  (4) 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556 

 
 

ข้อ  ๔8 กรณีปรากฏในภายหลังการประกาศผลการเลือก  หรือการเลือกตั้ง  ผู้ได้รับการเลือก
หรือเลือกตั้งเป็นกรรมการ  แล้วแต่กรณี  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับนี้  หรือ 
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556  ให้เลขาธิการรีบรายงานต่อคณะกรรมการ
ภายในสิบห้าวันนบัแต่วันที่ทราบเหตุ  และให้คณะกรรมการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป   

ข้อ  49 ในกรณีกรรมการ  ที่มาจากการเลือกกันเองตามมาตรา  15  (2)  พ้นจากต าแหน่ง  
หรือมาตรา  15  (4)  พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันหรือสถานพยาบาล  ให้มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อ

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



เลขาธิการทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในการได้มา  
ซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง   

ส่วนที่  2 
การเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่วา่ง 

 
 

ข้อ  50 เม่ือต าแหน่งกรรมการตามมาตรา  ๑๕  (๒)  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ว่างลงก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการด าเนินการให้ได้มา
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง  ให้ด าเนินการเลือกกรรมการตามหมวด  1  
การเลือก  ตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 

ข้อ  51 ให้เลขาธิการรายงานผลการเลือกกรรมการ  มาตรา  ๑๕  (๒)  (๓)  และ  (๔)   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  แทนต าแหน่งที่ว่างลงต่อคณะกรรมการ  
และให้นายกสภาการแพทยแ์ผนไทยเชิญบคุคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมในคร้ังนั้นด้วย  และให้รายงานต่อ
ที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 

ข้อ  52 ในกรณีที่วาระของกรรมการตามมาตรา  15  (2)  (3)  และ  (4)  เหลืออยู่ไม่ถึง  
เก้าสิบวัน  คณะกรรมการจะให้มีการเลือก  ตามมาตรา  22  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชี พ
การแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556  หรือไม่ก็ได้   

ส่วนที่  3 
การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเปน็กรรมการแทน 
และการเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหนง่ทีว่่าง 

 
 

ข้อ  53 กรณีกรรมการ  ตามมาตรา  ๑๕  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ว่างลงไม่เกินหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการดังกลา่วทั้งหมดก่อนครบวาระ  ให้เลขาธิการ
เสนอวาระเลื่อนผู้สมัครในล าดับถัดไปขึ้นเป็นกรรมการแทนต่อคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง 

หมวด  7 
การนับวาระ  และการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 

 
 

ข้อ  5๔ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  ตามมาตรา  15  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชพีการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556  เร่ิมนบัวาระตั้งแตว่ันที่มีการเลือกนายกสภา 

ส าหรับวาระถัดไป  ให้เร่ิมนับวาระตั้งแต่วันทีมี่การเลือกนายกสภาชุดใหม่แทนกรรมการชุดเดิม  
ที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ   

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  5๕ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา  15  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556  จะด ารงต าแหน่งครบตามวาระ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดให้มีการเลือกและการเลือกตั้งก่อนคณะกรรมการด ารงต าแหน่ง 
ครบวาระล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้เว้นแต่  
มีเหตุสุดวิสัย   

หมวด  8 
การอุทธรณ์  และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ 

 
 

ส่วนที่  1 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ  5๖ การอุทธรณ์การใช้สิทธิในการสมัครรับการเลือก  และการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่ก าหนดในหมวดนี ้  

ให้คณะอนุกรรมการ  เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยการอุทธรณ์ตามข้อบงัคับนี้ 
ข้อ  5๗ การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ  และอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัน  เดือน  ปี  ที่ยื่นอุทธรณ์ 
(๒) ชื่อสกุลและที่อยู่ของผูอุ้ทธรณ์ 
(๓) ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยอันเป็นเหตุให้อุทธรณ์  พร้อมทั้งข้อเท็จจริง  ข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมาย  

และเหตุผลที่ยกขึน้อ้างอิงในค าอุทธรณ์โดยชัดแจ้ง 
(๔) ความประสงค์หรือค าขอของผู้อุทธรณ์ 
(๕) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ประสงค์จะยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์  ให้ผู้อุทธรณ์

ยื่นพร้อมค าอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ใช้สทิธิอุทธรณ์ภายในสบิห้าวัน  นับแต่วันทีป่ระกาศรับรอง  

ส่วนที่  ๒ 
วิธีพิจารณาอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ  ๕๘ เม่ือได้รับค าอุทธรณ์  ให้คณะอนุกรรมการ  หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย 
ตรวจค าอุทธรณ์ในเบื้องต้น  หากเห็นว่าเป็นค าอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ตามข้อ  57  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
ตามที่ก าหนดในหมวดนี้   

หากเห็นว่าค าอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์  ให้ประธานอนุกรรมการมีหนังสือแจ้งต่อผู้อุทธรณ์  
เพ่ือแก้ไขให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้าผู้อุทธรณ์ ไม่แก้ไขค าอุทธรณ์ให้สมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้บันทึกไว้แล้วและให้คณะอนกุรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป 
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ข้อ  ๕๙ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่อาจยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์พร้อม  
ค าอุทธรณ์ได้  ผู้อุทธรณ์อาจยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอุท ธรณ์เพ่ิมเติมต่ อ
คณะอนุกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์  โดยให้ท าหนังสือชี้แจงเหตุผลที่มิได้  
ยื่นเอกสารหรือหลักฐานนัน้พร้อมค าอุทธรณ์   

เม่ือได้รับเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการน าเอกสารหรือหลักฐาน
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาได้   

ข้อ  6๐ ภายในก าหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์อาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าอุทธรณ์ได้   
โดยให้ท าเป็นหนังสอืและลงลายมือชือ่ของผู้อุทธรณ์  พร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลของการแก้ไข
เพ่ิมเติมยื่นต่อคณะอนุกรรมการ  ณ  ส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าอุทธรณ์นั้น   

ข้อ  6๑ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์  คณะอนุกรรมการอาจขอให้ผู้อุทธรณ์   
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ข้อ  6๒ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องก่อน
ก าหนดวันจัดให้มีการประชุมเพ่ือเลอืกกันเอง  หรือก่อนวันสุดท้ายของการเลอืกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
และให้แจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการให้ผู้อุทธรณ์ทราบ  โดยค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ 
ให้เป็นที่สุด 

การแจ้งค าวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ  ทั้งนี้  ให้แจ้งสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ านาจตามที่กฎหมายก าหนด  
ไปพร้อมกันด้วย 

ข้อ  6๓ ผู้อุทธรณ์อาจขอถอนค าอุทธรณ์ในเวลาใด ๆ   ก่อนที่คณะอนุกรรมการจะมีค าวินิจฉัยก็ได้  
โดยให้ท าเป็นหนังสอืและลงลายมือชือ่ของผู้อุทธรณ์ยื่นตอ่คณะอนุกรรมการ  ณ  ส านักงาน   

เม่ือมีการถอนค าอุทธรณ์แล้ว  ให้การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการเป็นอันระงับ   
และให้คณะอนุกรรมการมีค าสั่งจ าหน่ายค าอุทธรณ์นั้น เสีย  พร้อมทั้งมี หนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ 
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ข้อ  6๔ ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการให้ท าเป็นหนังสือ  และอย่างน้อยต้องมีรายการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน  เดือน  ปี  ที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
(๒) ข้อเท็จจริงที่น ามาใช้ประกอบค าวินิจฉัย 
(๓) ข้อกฎหมายและเหตุผลในการวินจิฉัย 
(๔) รายละเอียดซึ่งเป็นมติของคณะอนกุรรมการที่มีค าวินิจฉัย 
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ข้อ  6๕ เม่ือคณะอนุกรรมการได้มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว  ให้ประธานอนุกรรมการมีหนังสือ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแจ้งใหผู้้อุทธรณ์  และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานอนุกรรมการแจ้งสิทธิในการน าคดีไปฟ้องยังศาลที่มี 
เขตอ านาจตามที่กฎหมายก าหนดไปพร้อมด้วย   

ค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการตามหมวดนี้  ให้เป็นทีสุ่ด 

หมวด  9 
การเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  

วาระการด ารงต าแหน่ง  การถอดจากต าแหน่ง  และการเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง  ๆ   แทน 
 
 

ส่วนที่  1 
การนัดประชุมคณะกรรมการคร้ังแรก 

 
 

ข้อ  6๖ ให้ส านั กงานท าหนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือออกหนังสือเชิญ
คณะกรรมการ  ตามมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556   
มาประชุมคร้ังแรกภายในสามสิบวันนับแต่วนัเร่ิมนบัวาระของคณะกรรมการชุดใหม่  เพ่ือเลือกกรรมการ
ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  โดยจะให้มีการพิจารณาเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการด าเนินกิจการ 
ของสภาการแพทย์แผนไทยด้วยก็ได้ 

ในวันประชุมตามวรรคหนึ่งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานชั่วคราวในที่ประชุม   
เว้นแต่ปลัดกระทรวงสาธารณสขุไม่มาประชุม  ให้ที่ประชมุเสนอชื่อกรรมการที่อาวโุสสงูสดุทีเ่ขา้ร่วมประชุม  
เป็นประธานชั่วคราว 

ส่วนที่  2 
การเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  

 
 

ข้อ  6๗ ในการประชุมคร้ังแรก  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ  ตามมาตรา  15  (5)   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556  เพ่ือด ารงต าแหน่งนายกสภาการแพทย์
แผนไทย  อุปนายกสภาการแพทยแ์ผนไทย  คนที่หนึ่ง  และอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย  คนที่สอง  
ต าแหน่งละหนึ่งคน  โดยให้ด าเนนิการเลอืกทีละต าแหนง่ 

การเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการโดยวิธีให้กรรมการเสนอรายชื่อ  และมีกรรมก าร 
อย่างน้อยสามคนรับรอง  ถ้ามีผู้ได้รับเสนอชื่อคนเดียวส าหรับต าแหน่งใด  ให้ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือก   
โดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน  แต่ถ้ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อหลายคนส าหรับต าแหน่งใด  ให้เลือกโดย  
วิธีลงคะแนนลับส าหรับต าแหน่งนั้น  และให้ผู้ได้คะแนนสูงสดุเปน็ผู้ได้รับเลอืกในต าแหน่งดังกลา่ว   
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ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันในต าแหน่งใด  ให้มีการลงคะแนนเฉพาะผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากันนั้นอีกคร้ังหนึ่ง  และถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้เลือกกันจนกว่าจะมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุด  
ในต าแหน่งนั้น  และให้ผูไ้ด้คะแนนสูงสดุเป็นผู้ได้รับเลอืกในต าแหน่งดังกลา่ว 

ข้อ  ๖๘ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเลือกนายกสภา  ให้นายกสภาเสนอรายชื่อเลือก
กรรมการ  ตามมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติวชิาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556  ต่อคณะกรรมการ
เพ่ือให้ความเห็นชอบด ารงต าแหน่งเลขาธิการ  รองเลขาธิการประชาสัมพันธ์  และเหรัญญิก  ต าแหน่งละหนึ่งคน  
หรืออาจเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งอื่นได้ตามความจ าเป็น  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ที่ก าหนดในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการนั้น   

ส่วนที่  3 
วาระการด ารงต าแหน่ง  การถอดจากต าแหน่ง 

และการเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง ๆ   แทน 
 
 

ข้อ  ๖๙ ให้นายกสภา  และอุปนายกสภา  ด ารงต าแหน่งตามวาระของกรรมการ  ตามมาตรา  ๑๕   
(๕)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556   

ข้อ  7๐ ให้นายกสภามีอ านาจถอดถอนเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ์  เหรัญญิก  
และผู้ด ารงต าแหน่งอื่นออกจากต าแหน่งได้  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ  7๑ เม่ือต าแหน่งนายกสภา  หรืออุปนายกสภาว่างลง  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ  
ตาม มาต รา  ๑ ๕  (๕ )  แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ วิ ช าชีพ การแพ ทย์แผ น ไท ย   พ .ศ .  ๒ ๕๕ ๖   
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง  ทั้งนี้  การเลือกผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  
ให้ด าเนินการตามส่วนที่  2  การเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง ๆ   ของหมวดนี้ 

เม่ือต าแหน่งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ์  และเหรัญญิกว่างลง  ให้นายกสภา
เสนอรายชื่อเลือกกรรมการ  ตามมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   
พ.ศ.  2556  ต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบด ารงต าแหน่งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ์    
และเหรัญญิก  ต าแหน่งละหนึ่งคน   

ข้อ  7๒ ในกรณีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาพ้นจากหน้าที่  ให้เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  
ประชาสัมพันธ์  และเหรัญญิก  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นที่มาจากการเลอืกของนายกสภาพ้นต าแหน่งดว้ย 

ข้อ  7๓ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ์  และเหรัญญิก
ว่างลงจากต าแหน่งตามนายกสภา  หรือด้วยเหตุอืน่  ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวดนี ้  

ข้อ  7๔ การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  ตามหมวดนี้  ให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับเลือกหรือ
วันที่คณะกรรมการเห็นชอบ  แล้วแต่กรณี   

การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ   ตามวรรคหนึ่ง  ให้ท าเป็นประกาศสภาการแพทย์แผนไทย   
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หมวด  10 
การคัดค้าน  และวิธีพิจารณาค าคัดค้าน 
การเลือก  และการเลือกตั้งกรรมการ 

 
 

ส่วนที่  1 
การยื่นค าร้องคัดค้าน 

 
 

ข้อ  7๕ เม่ือคณะอนุกรรมการประกาศผลการเลอืกและการเลือกตั้ง  ผู้สมัคร  หรือสมาชิกคนใด
เห็นว่าเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง  ให้ยื่นค าร้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการ  ณ  ส านักงาน   
ภายในสิบห้าวันนบัแต่วันประกาศผลการเลือกตัง้  แล้วแต่กรณี 

หากคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นว่าการเลือก  หรือการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  เป็นไป  
โดยถูกต้อง  หรือชอบด้วยกฎหมาย  ให้สั่งวินิจฉัยยกค าคัดค้านของผู้คัดค้าน  และให้มีหนังสือแจ้ง  
ค าวินิจฉัยพร้อมเหตุผลและข้อกฎหมาย  การวินิจฉัยใหผู้้ยื่นค าร้องคัดค้านทราบภายในสบิห้าวนั 

กรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่าการเลือก  หรือการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย  ให้สั่งยกเลิกผลการเลือก  หรือการเลือกตั้งนัน้  และให้คณะอนุกรรมการด าเนินการจัดให้
มีการเลือก  หรือการเลือกตั้งใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วนัที่คณะอนุกรรมการมีค าสั่งยกเลิก  พร้อมทั้ง
มีหนังสือแจ้งผลวินจิฉัยให้ผูย้ื่นค าร้องคัดค้านทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่คณะอนกุรรมการมีค าสั่ง  
และให้รายงานให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักชา้ 

ข้อ  7๖ ค าคัดค้านจะต้องท าเป็นหนังสอื  และอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัน  เดือน  ปี  ที่ยื่นค าร้องคัดค้าน 
(๒) ชื่อสกุล  และที่อยู่ผู้ยื่นค าร้องคัดค้าน 
(๓) เหตุผล  พร้อมทั้งข้อเท็จจริง  ข้อโต้แย้ง  หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงในค าร้องคัดค้าน 
(๔) ความประสงค์และค าขอของผูย้ื่นค าร้องคัดค้าน 
(๕) ลายมือชื่อของผู้ยื่นค าร้องคัดค้าน 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าร้องคัดค้านประสงค์จะยื่นเอกสาร  หรือหลักฐานประกอบการพิจารณาวินิจฉัย

ให้ผู้ยื่นค าร้องคัดค้านยื่นพร้อมกับค าคัดค้าน 

ส่วนที่  2 
วิธีพิจารณาค าคัดค้าน 

 
 

ข้อ  7๗ เม่ือได้รับค าคัดค้าน  ให้คณะอนุกรรมการ  หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย 
ตรวจค าคัดค้านในเบื้องต้น  หากเห็นว่าเป็นค าคัดค้านที่สมบูรณ์ตามข้อ  76  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา 
ค าคัดค้านดังกล่าว   

้หนา   ๗๕
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หากเห็นว่าค าคัดค้านนั้นไม่สมบูรณ์  ให้ประธานอนุกรรมการมีหนังสือแจ้งผู้คัดค้านเพ่ือแก้ไข  
ให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้าผู้คัดค้ านไม่แก้ไขค าคัดค้านให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด  ให้บันทึกไว้แล้วพิจารณาค าคัดค้านต่อไป 

ข้อ  ๗๘ ในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่อาจยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการคัดค้าน  พร้อมค าคัดค้านได้   
ผู้คัดค้านอาจยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดค้านเพ่ิมเติมต่อคณะอนุกรรมการได้ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันยื่นค าร้องคัดค้าน  โดยให้ท าหนังสือชี้แจงเหตุผลที่มิได้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานนั้น 
พร้อมค าคัดค้าน 

เม่ือได้รับเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้วให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าวประกอบการพิจารณาได้   

ข้อ  ๗๙ ภายในก าหนดเวลาการยื่นค าคัดค้าน  ผู้ยื่นค าร้องคัดค้านอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติม  
ค าคัดค้านได้  โดยให้ท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผูค้ัดค้าน  พร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล
ของการแก้ไขเพ่ิมเติม  ยื่นต่อคณะอนุกรรมการ  ณ  ส านักงาน  และให้คณะอนุกรรมการพิจารณา  
ค าคัดค้านที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นได้ 

ข้อ  8๐ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาค าคัดค้าน  ถ้าคณะอนุกรรมการเห็นสมควรอาจขอให้ 
ผู้คัดค้าน  หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

ข้อ  8๑ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค าคัดค้านให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่  
ได้รับค าคัดค้าน  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันท าให้ไม่อาจพิจารณาค าคัดค้านให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าวได้  ให้คณะอนุกรรมการขยายระยะเวลาพิจารณาค าคัดค้านออกไปได้อีกไม่เกนิสามสบิวันนับแต่
วนัที่ครบก าหนด  และให้บันทึกเหตุผลที่จ าเป็นต้องมีการขยายระยะเวลาพิจารณาค าคัดค้านไว้ด้วย  

ข้อ  8๒ ผู้คัดค้านอาจขอถอนค าคัดค้านในเวลาใด ๆ   ก่อนที่คณะอนกุรรมการจะมีค าวนิิจฉยัก็ได้  
โดยให้ท าเป็นหนังสอืและลงลายมือชือ่ของผู้คัดค้านยื่นต่อคณะอนกุรรมการ  ณ  ส านักงาน   

เม่ือมีการถอนค าคัดค้านแล้ว  ให้การพิจารณาค าคัดค้านของคณะอนุกรรมการเป็นอันระงับ  
และให้คณะอนุกรรมการมีค าสั่งจ าหน่ายค าคัดค้านนั้นเสยี  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งใหผู้้คัดค้านทราบ  

หากคณะอนุกรรมการเห็นว่าค าคัดค้านดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  หรือเป็นการ
ด าเนินการที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  คณะอนุกรรมการ 
อาจใช้สิทธิในการกล่าวโทษต่อคณะกรรมการ  เพ่ือด าเนินการทางจรรยาบรรณ  หรือขอให้คณะกรรมการ 
ด าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลดังกลา่ว  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือทั้งสองอย่างกไ็ด้   

ข้อ  8๓ ค าวินิจฉัยค าคัดค้านของคณะอนุกรรมการให้ท าเป็นหนังสือ  และอย่างน้อยต้องมี
รายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน  เดือน  ปี  ที่มีค าวินิจฉัยค าคัดค้าน 
(๒) ข้อเท็จจริงที่น ามาใช้ประกอบค าวินิจฉัย 

้หนา   ๗๖
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(๓) ข้อกฎหมายและเหตุผลในการวินิจฉัย 
(๔) รายละเอียดซึ่งเป็นมติของคณะอนกุรรมการที่มีค าวินิจฉัย 
ข้อ  8๔ เม่ือคณะอนุกรรมการได้มีค าวินิจฉัยค าคัดค้านแลว้  ให้ประธานอนุกรรมการมีหนังสือ

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแจ้งค าวินิจฉัยค าคัดค้านให้ผู้คัดค้านทราบ  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
คณะอนุกรรมการมีมติ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานอนุกรรมการแจ้งสิทธิในการน าคดีไปฟ้องยังศาลที่มีเขตอ านาจ
ตามที่กฎหมายก าหนดไปพร้อมด้วย   

ข้อ  8๕ ค าวินิจฉัยค าคัดค้านของคณะอนุกรรมการตามหมวดนี้ใหเ้ป็นที่สุด   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  8๖ ในการสมัครรับเลือกหรือรับเลือกตั้ง  การใช้สิทธิในการเลือก  และการเลือกตั้ง
แล้วแต่ก รณี  ซึ่ งสมาชิกยั งไม่มีบัตรสมาชิก  และยังไม่มีเลขทะเบียนสมาชิก  ตามมาตรา  13   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556  ถ้าสมาชิกมีความประสงค์ขอรับ  
บัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก  
แก่สมาชิก  ใหเ้ลขาธกิารในฐานะนายทะเบยีนสมาชิกออกหนงัสือรับรองเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย  
พร้อมก าหนดเลขทะเบียนสมาชิก  เพ่ือให้สมาชิกใช้สิทธิตามที่ก าหนดในมาตรา  13  แห่งพระราชบัญญัติ  
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556  หรือตามข้อบังคับนี้ไปก่อนชั่วคราวก็ได้   

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย  ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่
เลขาธิการก าหนด  และให้มีอายุหนึ่งร้อยยี่สบิวนันับแต่วนัที่ออกหนังสอืรับรอง   

กรณีมีการออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการออกบัตรประจ าตัวสมาชิก  
ตามเลขทะเบียนสมาชิกให้แก่สมาชิกโดยไม่ชักชา้  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สบิวนั   

ข้อ  8๗ การเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  15  (2)  (3)  (4)  และ  (5)   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  2556  ที่อยู่ในระหว่างด าเนินการตามข้อบังคับ
สภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการเลือก  การเลือกตั้งกรรมการ  การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน  
และการเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  พ.ศ.  2560  ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า
เป็นการด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเรือเอก ชาญชัย  เจริญสุวรรณ 
นายกสภาการแพทย์แผนไทย 
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