
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ว่าดว้ยการเปน็สมาชิก 

พ.ศ.  2564 

 
 

ตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเป็นสมาชิก   พ.ศ.  ๒๕๖๑  ที่ใช้บังคับ 
อยู่ในปัจจุบัน  เห็นควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๔)  (ก)  (ค)  และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  
ตามมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเป็นสมาชิก   
พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเป็นสมาชิก  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซึ่งได้ขึ้นทะเบียน  

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“นายกสภา”  หมายความว่า  นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“บัตรสมาชิก”  หมายความว่า  บัตรประจ าตัวสมาชิก 

หมวด  ๑ 
การสมคัรเป็นสมาชิก 

 
 

ส่วนที ่ 1 
คุณสมบตัิของผู้สมัครเปน็สมาชิก 

 
 

ข้อ ๕ ผู้สมัครเป็นสมาชิก  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(2) มีความรู้ในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตรเทียบเท่า

ปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขจากสถาบันการศึกษา 
ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๔



(3) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย  ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

(4) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะน ามา 
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

(5) ไม่เป็นผู้วิกลจริต  จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
สภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการนั้น 

ส่วนที ่ 2 
การสมคัรเป็นสมาชิก 

 
 

ข้อ 6 ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นค าขอสมัครตามแบบที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศ  
ก าหนด  ต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(3) ส าเนาปริญญา  ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร   

ที่แสดงความรู้ในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(4) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)   
 กรณีที่จบจากสถาบันการศึกษาในประเทศ  ใช้ภาษาไทย 
 กรณีที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศตามที่   ก.พ.  รับรอง  ใช้ภาษาอังกฤษ 

พร้อมแนบใบแปล 
(5) ใบรับรองแพทย์   
(6) รูปถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  ขนาด  1  นิ้ว   

ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๒  รูป   
(7) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
การยื่นค าขอสมัครตามวรรคหนึ่ง  ผู้สมัครอาจยื่นค าขอทางเว็บไซด์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน  

หรือช่องทางอื่นตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด 
ข้อ 7 ให้เลขาธิการตรวจสอบค าขอสมัคร  หากเห็นว่าผู้ยื่นค าขอสมัครมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามข้อ  5  และส่งหลักฐานครบถ้วนตามข้อ  6  ให้ผู้นั้นช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก  
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมอื่น  ตามข้อ  16 

เมื่อผู้สมัครได้ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมอื่นแล้ว  ให้เลขาธิการ
เสนอนายกสภาพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกและให้เลขาธิการแจ้งผู้สมัครทราบ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ไม่อนุมัติให้เป็นสมาชิก  ให้เลขาธิการแจ้งผู้สมัครทราบพร้อมด้วยเหตุผล  ผู้นั้นจะ   
ขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้โดยยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการ  ถ้าเหตุแห่งการไม่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิก 
ได้ด าเนินการแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งเรียบร้อยแล้ว  ให้เลขาธิการตรวจสอบค าขอสมัคร  ถ้าเห็นว่าผู้สมัคร
ได้ด าเนินการถูกต้องแล้ว  ให้ผู้นั้นช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมอื่นตามข้อ  16  
เมื่อผู้สมัครได้ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมอื่นแล้ว  ให้เลขาธิการเสนอนายกสภา
พิจารณาต่อไปและให้เลขาธิการแจ้งผู้สมัครทราบ 

หมวด  2 
บัตรสมาชิก 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การขอรับบัตร 

 
 

ข้อ 8 ให้เลขาธิการออกบัตรสมาชิกให้แก่ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกตามแบบที่ 
สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด 

ข้อ 9 บัตรสมาชิกให้มีอายุ  ๕  ปีนับแต่วันที่ออกบัตร  ให้ก าหนดวันที่อนุมัติให้เป็นสมาชิก
เป็นวันออกบัตร 

ส่วนที ่ 2 
บัตรสมาชิกหมดอาย ุ

 
 

ข้อ 10 สมาชิกผู้ใดบัตรสมาชิกหมดอายุ  ตอ้งขอรับบัตรสมาชิกใหม่  โดยย่ืนค าขอตามแบบที่
สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนดต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) รูปถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้

ไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  1  รูป 
(3) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล  (ถ้ามี) 
(4) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
พร้อมค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก  คา่บ ารุง  คา่บ ารุงที่ค้างช าระ  (ถ้ามี)   
ขอ้ ๑1 ให้เลขาธิการตรวจสอบค าขอ  ถ้าเห็นว่าสมาชิกได้ด าเนินการถูกต้องตามข้อบังคับ 

และเป็นผู้ไม่ค้างช าระค่าบ ารุง  ให้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหลักฐานในทะเบียนสมาชิกและออกบัตรสมาชิกใหม่
ตามแบบที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด  โดยให้ก าหนดวันออกบัตร  นับจากวันที่บัตรเดิม
หมดอายุเป็นวันออกบัตร 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนยื่นขอบัตรสมาชิกใหม่   ให้เลขาธิการ 
เป็นผู้ออกบัตรสมาชิกใหม่โดยก าหนดวันหมดอายุบัตรสมาชิกเป็นวันเดียวกับวันที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหมดอายุ  ส่วนการเรียกเก็บค่าบ ารุงสมาชิกให้เรียกเก็บในอัตราลดลงตามส่วน 

ส่วนที ่ 3 
บัตรช ารดุ  สูญหาย  หรือถกูท าลาย 

 
 

ข้อ 12 สมาชิกที่บัตรสมาชิก  ช ารุด  สูญหาย  หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ  หรือเหตุอื่น   
ให้ยื่นค าขอมีบัตรสมาชิกใหม่ตามแบบที่สภาการสาธารสุขชุมชนประกาศก าหนดต่อเลขาธิการ   
พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกใหม่  และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) รูปถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้

ไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  1  รูป 
(3) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล  (ถ้ามี) 
(4) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

หมวด  3 
ทะเบียนสมาชกิ 

 
 

ข้อ 13 ผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกแล้ว  ให้เลขาธิการด าเนินการทางทะเบียนในทะเบียนสมาชิก   
ข้อ 14 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลง  ให้เลขาธิการด าเนินการทางทะเบียน 

โดยระบุว่าผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดไว้ในทะเบียนสมาชิก   และรายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบ 

ข้อ 15 ให้เลขาธิการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก 
ทะเบียนสมาชิกให้เป็นไปตามแบบที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด 

หมวด  4 
ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารงุ 

 
 

ข้อ 16 สมาชิกหรือผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุง  ดังนี้ 
(๑) ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก   รายละ ๕๐๐ บาท 
(๒) ค่าบ ารุงสมาชิก  (5  ปี) รายละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) ค่าบัตรสมาชิก ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๔



บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 17 ผู้ใดเป็นสมาชิกของสภาการสาธารณสุขชุมชนตามระเบียบสภาการสาธารณสุขชุมชน  
ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกและค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นสมาชิก   
ตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ 18 ผู้ที่มีบัตรสมาชิกตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเป็นสมาชิก   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ถือว่าผู้นั้นมีบัตรสมาชิกตามข้อบังคับนี้  และเพื่อความสะดวกในการต่ออายุบัตรสมาชกิ
ในครั้งถัดไป  ให้สภาการสาธารณสุขชุมชนด าเนินการตรวจสอบและออกบัตรสมาชิกใหม่โดยก าหนด  
วันหมดอายุบัตรสมาชิกนั้นเป็นวันเดียวกับวันหมดอายุใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ไพศาล  บางชวด 
นายกสภาการสาธารณสขุชมุชน 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๔


