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ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
ว่าด้วยการเลือก การแต่งตัง้ การเลือกตัง้ กรรมการ
การเลื่อนผู้มคี ุณสมบัติขนึ้ เป็นกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพื่อดารงตาแหน่งต่าง ๆ
และการกาหนดอานาจหน้าที่ของผูด้ ารงตาแหน่งอื่น
พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) (ง) และ (ฉ) ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเลือกการแต่งตั้ง
การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพื่อดารงตาแหน่งต่าง ๆ
และการกาหนดอานาจหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งอื่น พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนว่ า ด้ ว ยการเลื อ ก การเลื อ กตั้ ง และ
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการอานวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
“ประธานอนุกรรมการ” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการอานวยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการ
“นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
“อุปนายกสภา” หมายความว่า อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
หมวด ๑
คณะอนุกรรมการอานวยการเลือกและการเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ ๕ ให้ ค ณะกรรมการสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการคณะหนึ่ ง
เป็นผู้ดาเนินการเลือกและเลือกตั้งกรรมการ
คณะอนุ กรรมการประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ ให้มีอนุกรรมการ
อีกไม่เกินแปดคน อนุกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสองคน
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการแต่ ง ตั้ ง คณะท างานและออกประกาศต่ า ง ๆ
เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นครบก าหนดตามวาระ
ของคณะกรรมการ
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คณะอนุกรรมการตามวรรคสองและคณะทางานตามวรรคสามไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกและเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในคราวนั้น
ข้อ ๖ คณะอนุกรรมการต้องประชาสัมพันธ์ด้วยวิธใี ด ๆ ตามความเหมาะสมก่อนการดาเนินการ
เสนอชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลือ กกรรมการ ตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แห่ ง พระราชบั ญญั ติวิช าชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
หมวด ๒
การเลือกกรรมการ
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการ ตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติวชิ าชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่
(๑) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือ
หั ว หน้ า ภาควิ ช าที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นการสาธารณสุ ข ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ กษา
ของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง
(๒) ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) องค์กรเอกชนที่ดาเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ข้อ ๘ กรรมการที่มาจากการเลือกตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย
(๑) กรรมการซึ่ ง เป็ น คณบดี หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า
คณะหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิต
ด้านการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งละหนึ่งคน เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๒) กรรมการซึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกกันเอง
ให้เหลือหนึ่งคน
(๓) กรรมการซึ่งเป็น ผู้แ ทนองค์กรเอกชนที่ดาเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกาไรหรือรายได้
มาแบ่งปันกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน
ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการที่มาจากการเลือกตามข้อ ๗ (๑) (๒) และ
(๓) ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตามข้อ ๗ (๑) เสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อ ๘ (๑) สองคนตามแบบ
ที่กาหนดต่อคณะอนุกรรมการ
(๒) ให้ ผู้มีสิทธิเลือกตามข้อ ๗ (๒) เสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อ ๘ (๒) แห่งละหนึ่ งคน
ตามแบบที่กาหนดต่อคณะอนุกรรมการ
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(๓) ให้ ผู้มีสิทธิเลือกตามข้อ ๗ (๓) เสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อ ๘ (๓) แห่งละหนึ่ งคน
ตามแบบที่กาหนดต่อคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๑๐ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการจั ด ท าบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติที่ จ ะเข้ า ประชุ ม เลื อ กกรรมการ
ที่มาจากการเลือกและประกาศรายชื่อโดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ตามวันและเวลาที่กาหนดดังต่อไปนี้
(๑) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการตามข้อ ๙ (๑)
(๒) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการตามข้อ ๙ (๒)
(๓) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการตามข้อ ๙ (๓)
ข้อ ๑๑ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการก าหนดวั น ประชุ ม ผู้ ที่ ห น่ ว ยงานเสนอชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ เ ข้ า ประชุ ม
เลือกกรรมการตามข้อ ๙ (๑) (๒) และ (๓) เพื่อเลือกกรรมการจากบัญชีรายชื่อตามข้อ ๑๐ จานวนตามที่
กาหนดในมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติวชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๒ เมื่ อ คณะอนุ กรรมการตรวจนั บคะแนนเสร็จ แล้ ว ให้ จั ด ท าบั ญชีร ายชื่ อผู้ ได้ รับเลือก
โดยแยกบัญชีในลักษณะเช่นเดียวกันกับการจัดทาบัญชีตามข้อ ๑๐ โดยเรียงตามลาดับคะแนนจากคะแนน
มากไปหาน้อยพร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีด้วย ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันให้ประธาน
อนุกรรมการจับสลากชื่อผู้ได้คะแนนเท่ากันนั้นต่อหน้าคณะอนุกรรมการเพื่อเรียงตามลาดับที่
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กที่ อ ยู่ ล าดั บ ที่ ห นึ่ ง และล าดั บ ที่ ส องซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นของบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ตามข้อ ๑๐ (๑) เป็น ผู้ไ ด้รับเลือกเป็นกรรมการ และผู้ได้รับเลือกที่อยู่ลาดับที่หนึ่งของบัญชี รายชื่อ
ตามข้อ ๑๐ (๒) และ (๓) เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการที่ทาหน้าที่ในวันนั้นลงลายมือชื่อรับรองบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง แล้วให้
ประธานอนุกรรมการปิดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกไว้ในที่ทาการของสภาการสาธารณสุขชุมชน หรือ
ด้วยวิธีการอื่นใดตามที่สมควร
เมื่อประกาศผลการเลือกกรรมการแล้ว ถ้าผู้มีสิทธิเลือกกรรมการ หรือผู้สมัครรับเลือกคนใด
เห็ น ว่ า เป็ น ไปโดยมิ ช อบด้ ว ยกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ให้ ยื่ น ค าร้ อ งคั ด ค้ า นต่ อ ประธานอนุ ก รรมการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือก
ให้ประธานอนุกรรมการนาเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อวินิจฉัยคาร้องคัดค้านนั้น เมื่อคณะอนุกรรมการ
ได้มีคาวินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นคาร้องคัดค้านทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้มีคาวินิจฉัยดังกล่าว และให้ถือว่าคาวินิจฉัยเป็นที่สุด
คาร้องคัดค้านจะต้องทาเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ยื่นคาร้องคัดค้าน
(๒) ชื่อ และที่อยู่ผู้ยื่นคาร้องคัดค้าน
(๓) เหตุผล พร้อมทั้งข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงในคาร้องคัดค้าน
(๔) ความประสงค์และคาขอของผู้ยื่นคาร้องคัดค้าน
(๕) ลายมือชื่อของผู้ยื่นคาร้องคัดค้าน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ในกรณีที่ผู้ยื่นคาร้องคัดค้านประสงค์จะยื่นเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
ให้ผู้ยื่นคาร้องคัดค้านยื่นพร้อมกับคาร้องคัดค้าน
หมวด ๓
การเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ ๑๓ ให้ มีการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจานวนเท่ากับจานวนกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว
เมื่ อ มี ความจาเป็น ต้องจัด การเลื อกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุ มชนแต่ล ะคราวให้ สภา
การสาธารณสุ ข ชุ ม ชนออกประกาศก าหนดจ านวนกรรมการที่ จ ะได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง และต้ อ งเป็ น ผู้ ที่
มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ข้อ ๑๔ การดาเนินการเลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการประกาศรายละเอียดการเลือกตั้งให้สมาชิก
สภาการสาธารณสุขชุมชน ทราบไว้ในที่เปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนการเลือกตั้ง
(๑) จานวนกรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งตามข้อ ๑๓
(๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในวาระเลือกตั้งนั้น
(๓) กาหนดวัน ระยะเวลารับสมัคร และสถานที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) กาหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
(๕) กาหนดสถานที่ที่จะทาการตรวจนับคะแนน และกาหนดเวลาที่เริ่มนับคะแนน
ข้อ ๑๕ สมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
(๒) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อ ๑๖ การสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเองตามแบบที่กาหนด
โดยยื่นต่อคณะอนุกรรมการ ณ สถานที่ และภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการประกาศกาหนด
ข้อ ๑๗ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเมื่อพ้นกาหนดการ
สมัครรับเลือกตั้งให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ ไว้ในที่เปิดเผยหรือด้วย
วิธีการอื่นใดตามที่สมควร
ข้อ ๑๘ ถ้ า ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง มี จ านวนไม่ เ กิ น จ านวนกรรมการสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
ที่ จ ะเลื อ กตั้ ง ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ มี ร ายชื่ อ อยู่ ใ นประกาศที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ๑๗ เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนโดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง
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ข้อ ๑๙ ให้คณะอนุกรรมการจัดส่งบัตรเลือกตั้งซึ่งเป็นบัตรเฉพาะตัวไปยังสมาชิกคนละหนึ่งบัตร
พร้อมสาเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง กาหนดวันและเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนเลือกตั้งให้สมาชิก
ดังกล่าวทราบล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ ๒๐ การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้กระทาโดยการทาเครื่องหมายที่คณะอนุกรรมการกาหนด
ที่หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้งที่คณะอนุกรรมการอานวยการเลือก และเลือกตั้งส่งให้ไม่เกิน
จานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในการเลือกตั้งคราวนั้น และลงลายมือชื่อผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งส่งถึงประธาน
อนุกรรมการภายในเวลาที่คณะอนุกรรมการกาหนด
ในการใช้สิทธิเลือกตั้งหากสมาชิกผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้ให้ประทับลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายและมีพยานลงลายมือชื่อรับรองจานวนสองคน
สมาชิกสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้คนละหนึ่งสิ ทธิเท่ านั้น โดยใช้สิทธิเลือกผู้รับสมัครเลื อ กตั้ ง
ไม่เกินจานวนที่คณะอนุกรรมการกาหนดในคราวนั้น
ข้อ ๒๑ ให้คณะอนุกรรมการเริ่มตรวจนับคะแนนตามที่คณะอนุกรรมการกาหนดและการตรวจนับ
คะแนนต้องทาติดต่อกันไปจนสิ้นสุดในคราวเดียวกัน
ข้อ ๒๒ บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นบัตรเสีย
(๑) มีรอยขูด ลบ ขีดฆ่า ต่อเติม หรือเขียนซ้า
(๒) บัตรเลือกตั้งที่มิได้ออกโดยคณะอนุกรรมการ
(๓) บัต รเลือกตั้งที่ทาซ้า หรือคัด ถ่าย หรือวิธีการอื่นใดให้เหมือนหรือคล้ายกับบัตรเลือกตั้ง
ซึ่งมิได้ออกโดยคณะอนุกรรมการ เว้นแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัยและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
(๔) บั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ม่ ท าเครื่ อ งหมายใด ๆ หรื อ เครื่ อ งหมายอื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ ครื่ อ งหมายตามที่
คณะอนุกรรมการกาหนด
(๕) บัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายที่คณะอนุกรรมการกาหนดเกินกว่าจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในวาระนั้น
(๖) บัตรเลือกตั้งที่ไม่มีลายมือชื่อผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือไม่ประทับลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้า งซ้าย
และมีพยานลงลายมือชื่อรับรองจานวนสองคน
(๗) บัตรเลือกตั้งที่คณะอนุกรรมการประกาศยกเลิกก่อนกาหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน
(๘) บัตรเลือกตั้งที่ส่งถึงประธานอนุกรรมการหลังระยะเวลาที่กาหนด
(๙) บัตรเลือกตั้งที่คณะอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอนุกรรมการที่ปฏิบั ติหน้าที่ในขณะ
นับคะแนน พิจารณาวินิจฉัยให้เป็นบัตรเสีย คาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
บัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายที่คณะอนุกรรมการกาหนดไม่ครบตามจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ในวาระนั้นไม่ถือเป็นบัตรเสีย และให้นับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่าที่ปรากฏในบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๒๓ การพิจารณาผลการเลือกตั้ง ให้ดาเนินการดังนี้
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เมื่อคณะอนุกรรมการดาเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จแล้วให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พร้อมแสดงคะแนนของแต่ละคนเรียงตามลาดับคะแนนจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย ให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งซึ่งได้คะแนนสูงสุดสิบสองคนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคราวนั้น
เมื่อเรียงลาดับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคสองที่ได้คะแนนเท่ากันในลาดับใดให้ประธานอนุกรรมการ
จับฉลากชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไ ด้คะแนนเท่ากันนั้นต่อหน้าคณะอนุกรรมการเพื่อเรียงลาดับที่แ ละให้
คณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นลงลายมือชื่อรับรองบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง
ให้ประธานอนุกรรมการปิดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งไว้ในที่ทาการของสภาการสาธารณสุขชุมชน
หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่สมควร
ข้อ ๒๔ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแล้ว ถ้าผู้เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด
เห็นว่าเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับ ให้ยื่นคาร้องคัดค้านต่อประธานอนุกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ให้ประธานอนุกรรมการนาเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อวินิจฉัยคาร้องคัดค้านนั้น เมื่อคณะอนุกรรมการ
ได้มีคาวินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นคาร้องคัดค้านทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้มีคาวินิจฉัยดังกล่าว และให้ถือว่าคาวินิจฉัยเป็นที่สุด
คาร้องคัดค้านจะต้องทาเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ยื่นคาร้องคัดค้าน
(๒) ชื่อ และที่อยู่ผู้ยื่นคาร้องคัดค้าน
(๓) เหตุผล พร้อมทั้งข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงในคาร้องคัดค้าน
(๔) ความประสงค์และคาขอของผู้ยื่นคาร้องคัดค้าน
(๕) ลายมือชื่อของผู้ยื่นคาร้องคัดค้าน
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาร้องคัดค้านประสงค์จะยื่นเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
ให้ผู้ยื่นคาร้องคัดค้านยื่นพร้อมกับคาร้องคัดค้าน
หมวด ๔
การเลือกกรรมการ และอานาจหน้าที่
ของกรรมการตาแหน่งต่าง ๆ
ข้อ ๒๕ ให้ ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการจากมาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการ เพื่อดารงตาแหน่ง
นายกสภา อุปนายกสภาคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาคนที่สอง ตาแหน่งละหนึ่งคน
การเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการเลือกทีละตาแหน่งตามลาดับ ด้วยวิธีให้กรรมการเสนอชื่อ
และมีกรรมการอย่างน้อยสองคนรับรองการเสนอชื่อนั้น ๆ
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การเลือกให้เลือกโดยลงคะแนนลับ ผู้ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละตาแหน่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้เป็น
นายกสภา อุปนายกสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาคนที่สอง
กรณีที่ผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้มีการลงคะแนนซ้าจนกว่าจะได้ผู้มีคะแนนสูงสุดคนเดียว
กรณีการเสนอชื่อคนเดียวสาหรับตาแหน่งใด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้น
โดยไม่ต้องมีการลงคะแนน
ข้อ ๒๖ ให้นายกสภาเลือกกรรมการเพื่อ ดารงตาแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก
ตาแหน่งละหนึ่งคน
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจเลือกกรรมการเพื่อดารงตาแหน่งอื่น ได้แก่ ผู้ช่วยนายทะเบียน
โฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยเหรัญญิก
การเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นายกสภาเลือกภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกนายกสภา
การเลือกกรรมการตามวรรคสอง ให้นายกสภาเลือกตามความจาเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๒๗ ให้เลขาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และทะเบียนอื่น ๆ ของสภาการสาธารณสุขชุมชน
ผู้ช่วยนายทะเบียน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และทะเบียนอื่น ๆ ของสภาการสาธารณสุขชุมชนตามที่เลขาธิการมอบหมาย
โฆษก มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ การสื่อสาร และการนาเสนอ
สื่อสิ่งพิมพ์ของสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่นายกสภามอบหมาย
รองโฆษก มีหน้าที่และรับผิดชอบตามที่โฆษกมอบหมาย
ผู้ช่วยเหรัญญิก มีหน้าที่และรับผิดชอบตามที่เหรัญญิกมอบหมาย
หมวด ๕
กาหนดการเลือก และการเลือกตั้ง
การนับวาระ และการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ข้อ ๒8 ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการสภาการสาธารณสุข
ชุมชนดาเนินการจัดให้มีการเลือก และการเลือกตั้ง ก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ข้อ ๒๙ การนับวาระสามปีของกรรมการที่มาจากการเลือกและเลือกตั้ง ให้นับตั้งแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งไปจนครบวาระสามปี
หมวด ๖
การเลื่อน การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งทีว่ ่าง
ข้อ ๓๐ เมื่อตาแหน่งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
ดาเนินการให้ได้มาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ให้ดาเนินการเลือกกรรมการ
ตามหมวด ๒ แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ในกรณีที่วาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน คณะกรรมการสภาการสาธารณสุข
ชุมชนจะให้มีการเลือกกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๓๑ เมื่อตาแหน่งกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่างลงไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนกรรมการดังกล่าวทั้งหมด
ก่อนครบวาระ ให้ คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุม ชนเลื่อนสมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในลาดับถัดไป
ขึ้นเป็นกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งกรรมการนั้นว่างลง
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ว่างลงรวมกันเกินหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ซึ่งได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นเป็นกรรมการ
แทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จานวนกรรมการดังกล่าวได้ว่างลงเกินหนึ่งในสาม
ในกรณีไม่มีผู้ได้รับการเลื่อนขึ้นเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ยังไม่ครบตามจานวน
ตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง หรือการเลือกตั้งกรรมการ โดยสมาชิกขึ้นแทนตามวรรคสอง ให้ดาเนินการ
เลือกตั้งกรรมการตามหมวด ๓ แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ถ้าวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน ไม่ต้องเลื่อนหรือเลือกตั้งกรรมการ
แทนในตาแหน่งที่ว่าง
ข้อ ๓๒ เมื่อตาแหน่งนายกสภา อุปนายกสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาคนที่สอง ตาแหน่งใดว่างลง
ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการจากมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นผู้ดารงตาแหน่งแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง
การเลือกผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหมวด ๔ แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
เมื่อตาแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก ผู้ช่วยนายทะเบียน โฆษก รองโฆษก และ
ผู้ช่ว ยเหรัญญิก ตาแหน่ งใดว่างลงก่อนครบวาระ ให้นายกสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เลือกกรรมการเพื่อดารงตาแหน่งที่ว่างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง
ข้อ ๓๓ ในกรณีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาพ้นจากหน้าที่ให้อุปนายกสภาคนที่หนึ่ง อุ ปนายกสภา
คนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก ผู้ช่วยนายทะเบียน โฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยเหรัญญิก
พ้นตาแหน่งด้วย
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่มีปัญหาต้องวินิจฉัยในการดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้นายกสภา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหา และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
ไพศาล บางชวด
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

