
(ราง) 
 

ขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
วาดวยการเลือก การแตงตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ  

การเล่ือนผูมีคุณสมบัติข้ึนเปนกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงตางๆ  
และการกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงอ่ืน 

พ.ศ. .... 
 

    
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) (ง) และ (ฉ) ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนวาดวยการเลือกการแตงตั้ง 
การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผูมีคุณสมบัติข้ึนเปนกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงตางๆ 
และการกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงอ่ืน พ.ศ. ....”  

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสภาการสาธารณสุขชุมชนวาดวยการเลือก การเลือกตั้ง และ 
การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ 
“ประธานอนุกรรมการ” หมายความวา ประธานอนุกรรมการอํานวยการเลือกและการ

เลือกตั้งกรรมการ 
“นายกสภา” หมายความวา นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“อุปนายกสภา” หมายความวา อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 

 
หมวด ๑ 

คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ 
    

 

ขอ ๕  ใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งเปน
ผูดําเนินการเลือกและเลือกตั้งกรรมการ 

คณะอนุกรรมการประกอบดวย ประธานอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ  
ใหมีอนุกรรมการอีกไมเกินแปดคน อนุกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
สองคน 



ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาท่ีในการแตงตั้งคณะทํางานและออกประกาศตาง ๆ  
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และดําเนินการใหแลวเสร็จกอนครบกําหนดตามวาระของ
คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการตามวรรคสองและคณะทํางานตามวรรคสามไมมีสิทธิสมัครรับเลือกและ
เลือกตั้ง เปนกรรมการในคราวนั้น 

ขอ ๖  คณะอนุกรรมการตองประชาสัมพันธดวยวิธีใด ๆ ตามความเหมาะสมกอน 
การดําเนินการเสนอชื่อผูมีสิทธิเลือกกรรมการ ตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมวด ๒ 

การเลือกกรรมการ 
    

 

ขอ ๗  ผูมีสิทธิเลือกกรรมการ ตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดแก 

(๑) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือหัวหนาภาควิชาท่ีผลิตบัณฑิตดานการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง  

(๒) ผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๓) องคกรเอกชนท่ีดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  

ซ่ึงมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 

ขอ ๘  กรรมการท่ีมาจากการเลือกตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบดวย 

(๑) กรรมการซ่ึงเปนคณบดี หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาท่ีผลิตบัณฑิตดาน 
การสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงละหนึ่งคน เลือกกันเองใหเหลือสองคน 

(๒) กรรมการซ่ึงเปนผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเลือก
กันเองใหเหลือหนึ่งคน 

(๓) กรรมการซ่ึงเปนผูแทนองคกรเอกชนท่ีดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายได
มาแบงปนกัน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค เลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน  

ขอ ๙  คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการท่ีมาจากการเลือกตามขอ ๗ (๑) (๒) และ 
(๓) ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหผูมีสิทธิเลือกตามขอ ๗ (๑) เสนอชื่อผูเขารวมประชุมตามขอ ๘ (๑) สองคนตามแบบท่ี
กําหนดตอคณะอนุกรรมการ 

(๒) ใหผูมีสิทธิเลือกตามขอ ๗ (๒) เสนอชื่อผูเขารวมประชุมตามขอ ๘ (๒) แหงละหนึ่งคน
ตามแบบท่ีกําหนดตอคณะอนุกรรมการ 



(๓) ใหผูมีสิทธิเลือกตามขอ ๗ (๓) เสนอชื่อผูเขารวมประชุมตามขอ ๘ (๓) แหงละหนึ่งคน
ตามแบบท่ีกําหนดตอคณะอนุกรรมการ 

 
ขอ ๑๐  ใหคณะอนุกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติท่ีจะเขาประชุมเลือกกรรมการ

ท่ีมาจากการเลือกและประกาศรายชื่อโดยปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ตามวันและเวลาท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
(๑) บัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมเลือกกรรมการตามขอ ๙ (๑) 
(๒) บัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมเลือกกรรมการตามขอ ๙ (๒) 
(๓) บัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมเลือกกรรมการตามขอ ๙ (๓) 

ขอ ๑๑  ใหคณะอนุกรรมการกําหนดวันประชุมผูท่ีหนวยงานเสนอชื่อใหเปนผูเขาประชุม
เลือกกรรมการตามขอ ๙ (๑) (๒) และ (๓) เพ่ือเลือกกรรมการจากบัญชีรายชื่อตามขอ ๑๐ จํานวนตามท่ี
กําหนดในมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ขอ ๑๒  เม่ือคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเสร็จแลว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับเลือก
โดยแยกบัญชีในลักษณะเชนเดียวกันกับการจัดทําบัญชีตามขอ ๑๐ โดยเรียงตามลําดับคะแนนจากคะแนนมาก
ไปหานอยพรอมกับแสดงคะแนนของแตละคนไวในบัญชีดวย ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนเทากันใหประธาน
อนุกรรมการจับสลากชื่อผูไดคะแนนเทากันนั้นตอหนาคณะอนุกรรมการเพ่ือเรียงตามลําดับท่ี 

ใหผูไดรับเลือกท่ีอยูลําดับท่ีหนึ่งและลําดับท่ีสองซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนของบัญชีรายชื่อตาม
ขอ ๑๐ (๑) เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ และผูไดรับเลือกท่ีอยูลําดับท่ีหนึ่งของบัญชีรายชื่อตามขอ ๑๐ (๒) 
และ (๓) เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ 

ใหคณะอนุกรรมการท่ีทําหนาท่ีในวันนั้นลงลายมือชื่อรับรองบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง  
แลวใหประธานอนุกรรมการปดประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกไวในท่ีทําการของสภาการสาธารณสุขชุมชน หรือ
ดวยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีสมควร 

เม่ือประกาศผลการเลือกกรรมการแลว ถาผูมีสิทธิเลือกกรรมการ หรือผูสมัครรับเลือกคนใด
เห็นวาเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายและขอบังคับ ใหยื่นคํารองคัดคานตอประธานอนุกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแตวันประกาศผลการเลือก 

ใหประธานอนุกรรมการนําเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือวินิจฉัยคํารองคัดคานนั้น เม่ือ
คณะอนุกรรมการไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูยื่นคํารองคัดคานทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดมีคําวินิจฉัยดังกลาว และใหถือวาคําวินิจฉัยเปนท่ีสุด 

คํารองคัดคานจะตองทําเปนหนังสือและอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) วัน เดือน ป ท่ียื่นคํารองคัดคาน 
(๒) ชื่อ และท่ีอยูผูยื่นคํารองคัดคาน 
(๓) เหตุผล พรอมท้ังขอเท็จจริง ขอโตแยง หรือขอกฎหมายท่ียกข้ึนอางอิงในคํารองคัดคาน 
(๔) ความประสงคและคําขอของผูยื่นคํารองคัดคาน 
(๕) ลายมือชื่อของผูยื่นคํารองคัดคาน 
ในกรณีท่ีผูยื่นคํารองคัดคานประสงคจะยื่นเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการพิจารณา

วินิจฉัยใหผูยื่นคํารองคัดคานยื่นพรอมกับคํารองคัดคาน 
 
 



หมวด ๓ 
การเลือกตั้งกรรมการ 

    
 

ขอ ๑๓  ใหมีการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจํานวนเทากับจํานวนกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว  

เม่ือมีความจําเปนตองจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนแตละคราวให 
สภาการสาธารณสุขชุมชนออกประกาศกําหนดจํานวนกรรมการท่ีจะไดรับการเลือกตั้ง และตองเปนผูท่ีมี
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

ขอ ๑๔ การดําเนินการเลือกต้ัง ใหคณะอนุกรรมการประกาศรายละเอียดการเลือกตั้งให
สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ทราบไวในท่ีเปดเผยลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนการเลือกตั้ง 

(๑) จํานวนกรรมการท่ีจะไดรับการเลือกตั้งตามขอ ๑๓ 
(๒) บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในวาระเลือกตั้งนั้น 
(๓) กําหนดวัน ระยะเวลารับสมัคร และสถานท่ียื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
(๔) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีเลือกตั้ง 
(๕) กําหนดสถานท่ีท่ีจะทําการตรวจนับคะแนน และกําหนดเวลาท่ีเริ่มนับคะแนน 

ขอ ๑๕  สมาชิกผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(๒) เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

ขอ ๑๖  การสมัครรับเลือกตั้ง ผูสมัครตองยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งดวยตนเองตามแบบท่ี
กําหนดโดยยื่นตอคณะอนุกรรมการ ณ สถานท่ี และภายในระยะเวลาท่ีคณะอนุกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๑๗  ใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง และเม่ือ 
พนกําหนดการสมัครรับเลือกตั้งใหประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๑๕ ไวในท่ีเปดเผย
หรือดวยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีสมควร 

ขอ ๑๘  ถาผูสมัครรับเลือกตั้งมีจํานวนไมเกินจํานวนกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนท่ี
จะเลือกตั้งใหถือวาผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีมีรายชื่ออยูในประกาศท่ีกําหนดไวในขอ ๑๗ เปนผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนโดยไมตองมีการลงคะแนนเลือกตั้ง 

ขอ ๑๙  ใหคณะอนุกรรมการจัดสงบัตรเลือกตั้งซ่ึงเปนบัตรเฉพาะตัวไปยังสมาชิกคนละ 
หนึ่งบัตรพรอมสําเนาประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง กําหนดวันและเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนเลือกตั้ง 
ใหสมาชิกดังกลาวทราบลวงหนากอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๒๐  การลงคะแนนเลือกตั้ง ใหกระทําโดยการทําเครื่องหมายท่ีคณะอนุกรรมการกําหนด
ท่ีหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้งในบัตรเลือกต้ังท่ีคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือก และเลือกตั้งสงใหไมเกิน



จํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้งในการเลือกตั้งคราวนั้น และลงลายมือชื่อผูใชสิทธิเลือกตั้งสงถึงประธาน
อนุกรรมการภายในเวลาท่ีคณะอนุกรรมการกําหนด 

ในการใชสิทธิเลือกตั้งหากสมาชิกผูไดรับใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนไมสามารถ
ลงลายมือชื่อไดใหประทับลายพิมพนิ้วหัวแมมือขางซายและมีพยานลงลายมือชื่อรับรองจํานวนสองคน 

สมาชิกสามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดคนละหนึ่งสิทธิเทานั้น โดยใชสิทธิเลือกผูรับสมัครเลือกตั้ง 
ไมเกินจํานวนท่ีคณะอนุกรรมการกําหนดในคราวนั้น 

ขอ ๒๑  ใหคณะอนุกรรมการเริ่มตรวจนับคะแนนตามท่ีคณะอนุกรรมการกําหนดและการ
ตรวจนับคะแนนตองทําติดตอกันไปจนสิ้นสุดในคราวเดียวกัน 

ขอ ๒๒  บัตรเลือกตั้งดังตอไปนี้ใหถือเปนบัตรเสีย 
(๑) มีรอยขูด ลบ ขีดฆา ตอเติม หรือเขียนซํ้า 
(๒) บัตรเลือกตั้งท่ีมิไดออกโดยคณะอนุกรรมการ 
(๓) บัตรเลือกตั้งท่ีทําซํ้า หรือคัดถาย หรือวิธีการอ่ืนใดใหเหมือนหรือคลายกับบัตรเลือกตั้ง 

ซ่ึงมิไดออกโดยคณะอนุกรรมการ เวนแตเกิดจากเหตุสุดวิสัยและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 
(๔) บัตรเลือกตั้งท่ีไมทําเครื่องหมายใด ๆ หรือเครื่องหมายอ่ืนท่ีมิใชเครื่องหมายตามท่ี

คณะอนุกรรมการกําหนด 
(๕) บัตรเลือกต้ังท่ีทําเครื่องหมายท่ีคณะอนุกรรมการกําหนดเกินกวาจํานวนกรรมการท่ีจะ

เลือกตั้งในวาระนั้น 
(๖) บัตรเลือกตั้งท่ีไมมีลายมือชื่อผูใชสิทธิเลือกตั้ง หรือไมประทับลายพิมพนิ้วหัวแมมือ 

ขางซายและมีพยานลงลายมือชื่อรับรองจํานวนสองคน 
(๗) บัตรเลือกตั้งท่ีคณะอนุกรรมการประกาศยกเลิกกอนกําหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน 
(๘) บัตรเลือกตั้งท่ีสงถึงประธานอนุกรรมการหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 
(๙) บัตรเลือกตั้งท่ีคณะอนุกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของอนุกรรมการท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ในขณะนับคะแนน พิจารณาวินิจฉัยใหเปนบัตรเสีย คําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการใหถือเปนท่ีสุด 
บัตรเลือกตั้งท่ีทําเครื่องหมายท่ีคณะอนุกรรมการกําหนดไมครบตามจํานวนกรรมการท่ีจะ

เลือกตั้งในวาระนั้นไมถือเปนบัตรเสีย และใหนับคะแนนผูสมัครรับเลือกตั้งเทาท่ีปรากฏในบัตรเลือกตั้ง 

ขอ ๒๓  การพิจารณาผลการเลือกตั้ง ใหดําเนินการดังนี้ 
เม่ือคณะอนุกรรมการดําเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จแลวใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัคร 

รับเลือกต้ังพรอมแสดงคะแนนของแตละคนเรียงตามลําดับคะแนนจากคะแนนมากไปหาคะแนนนอย  
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งซ่ึงไดคะแนนสูงสุดสิบสองคนแรกเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในคราวนั้น 

เม่ือเรียงลําดับผูสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคสองท่ีไดคะแนนเทากันในลําดับใดใหประธาน
อนุกรรมการจับฉลากชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีไดคะแนนเทากันนั้นตอหนาคณะอนุกรรมการเพ่ือเรียงลําดับท่ี
และใหคณะอนุกรรมการท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวันนั้นลงลายมือชื่อรับรองบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง 

ใหประธานอนุกรรมการปดประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งไวในท่ีทําการของสภาการ
สาธารณสุขชุมชนหรือดวยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีสมควร 

ขอ ๒๔  เม่ือประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแลว ถาผูเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกตั้งคนใด
เห็นวาเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายและขอบังคับ ใหยื่นคํารองคัดคานตอประธานอนุกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง 



ใหประธานอนุกรรมการนําเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือวินิจฉัยคํารองคัดคานนั้น เม่ือ
คณะอนุกรรมการไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูยื่นคํารองคัดคานทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดมีคําวินิจฉัยดังกลาว และใหถือวาคําวินิจฉัยเปนท่ีสุด 

คํารองคัดคานจะตองทําเปนหนังสือและอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) วัน เดือน ป ท่ียื่นคํารองคัดคาน 
(๒) ชื่อ และท่ีอยูผูยื่นคํารองคัดคาน 
(๓) เหตุผล พรอมท้ังขอเท็จจริง ขอโตแยง หรือขอกฎหมายท่ียกข้ึนอางอิงในคํารองคัดคาน 
(๔) ความประสงคและคําขอของผูยื่นคํารองคัดคาน 
(๕) ลายมือชื่อของผูยื่นคํารองคัดคาน 
ในกรณีท่ีผูยื่นคํารองคัดคานประสงคจะยื่นเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการพิจารณา

วินิจฉัยใหผูยื่นคํารองคัดคานยื่นพรอมกับคํารองคัดคาน 
 

หมวด ๔ 
การเลือกกรรมการ และอํานาจหนาท่ี 

ของกรรมการตําแหนงตางๆ 
    

 

ขอ ๒๕  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการจากมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือดํารงตําแหนงนายกสภา 
อุปนายกสภาคนท่ีหนึ่งและอุปนายกสภาคนท่ีสอง ตําแหนงละหนึ่งคน 

การเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการเลือกทีละตําแหนงตามลําดับ ดวยวิธีใหกรรมการเสนอ
ชื่อและมีกรรมการอยางนอยสองคนรับรองการเสนอชื่อนั้น ๆ 

การเลือกใหเลือกโดยลงคะแนนลับ ผูไดคะแนนสูงสุดของแตละตําแหนงเปนผูไดรับเลือกตั้ง
ใหเปนนายกสภา อุปนายกสภาคนท่ีหนึ่ง และอุปนายกสภาคนท่ีสอง 

กรณีท่ีผูไดคะแนนเทากัน ใหมีการลงคะแนนซํ้าจนกวาจะไดผูมีคะแนนสูงสุดคนเดียว 
กรณีการเสนอชื่อคนเดียวสําหรับตําแหนงใด ใหถือวาผูนั้นเปนผูไดรับเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงนั้น

โดยไมตองมีการลงคะแนน 

ขอ ๒๖  ใหนายกสภาเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ และ
เหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน  

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงอ่ืน ไดแก ผูชวยนาย
ทะเบียน โฆษก รองโฆษก และผูชวยเหรัญญิก 

การเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนายกสภาเลือกภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกนายกสภา 
การเลือกกรรมการตามวรรคสอง ใหนายกสภาเลือกตามความจําเปนและเหมาะสม 
ขอ ๒๗  ใหเลขาธิการ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียน 

ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และทะเบียนอ่ืน ๆ ของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ผูชวยนายทะเบียน มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียน 

ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และทะเบียนอ่ืน ๆ ของสภาการสาธารณสุขชุมชนตามท่ีเลขาธิการ
มอบหมาย 



โฆษก มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ การเผยแพร การสื่อสาร และการ
นําเสนอสื่อสิ่งพิมพของสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมติของคณะกรรมการหรือตามท่ีนายกสภามอบหมาย 

รองโฆษก มีหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีโฆษกมอบหมาย  
ผูชวยเหรัญญิก มีหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีเหรัญญิกมอบหมาย 

 
หมวด ๕ 

กําหนดการเลือก และการเลือกตั้ง 
การนับวาระ และการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

    
 

ขอ ๒8 ในกรณีท่ีกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณะกรรมการสภาการ
สาธารณสุขชุมชนดําเนินการจัดใหมีการเลือก และการเลือกตั้ง กอนครบวาระการดํารงตําแหนงไมนอยกวา 
หกสิบวัน 

ขอ ๒๙  การนับวาระสามปของกรรมการท่ีมาจากการเลือกและเลือกต้ัง ใหนับตั้งแต 
วันประกาศผลการเลือกตั้งไปจนครบวาระสามป 

 
หมวด ๖ 

การเลื่อน การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง 
    

 

ขอ ๓๐ เม่ือตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ วางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
ดําเนินการใหไดมาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง ใหดําเนินการเลือกกรรมการ 
ตามหมวด ๒ แหงขอบังคับนี้โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลือไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการสภาการ
สาธารณสุขชุมชนจะใหมีการเลือกกรรมการแทนหรือไมก็ได 

ขอ ๓๑  เม่ือตําแหนงกรรมการซ่ึงไดรับการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๓ (๘) แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ วางลงไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการดังกลาวท้ังหมด 
กอนครบวาระ ใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนเลื่อนสมาชิกผู มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗  
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ และไดรับคะแนนจากการเลือกตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ (๘) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในลําดับถัดไปข้ึนเปน
กรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง วางลงรวมกันเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ซ่ึงไดรับเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกข้ึนเปนกรรมการแทน
ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินหนึ่งในสาม 

ในกรณีไมมีผูไดรับการเลื่อนข้ึนเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตยังไมครบ 
ตามจํานวนตําแหนงกรรมการท่ีวางลง หรือการเลือกตั้งกรรมการ โดยสมาชิกข้ึนแทนตามวรรคสอง  
ใหดําเนินการเลือกตั้งกรรมการตามหมวด ๓ แหงขอบังคับนี้โดยอนุโลม 



ถาวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน ไมตองเลื่อนหรือเลือกตั้ง
กรรมการแทนในตําแหนงท่ีวาง 

ขอ ๓๒  เม่ือตําแหนงนายกสภา อุปนายกสภาคนท่ีหนึ่ง และอุปนายกสภาคนท่ีสอง ตําแหนงใด
วางลง ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการจากมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนผูดํารงตําแหนงแทนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 

การเลือกผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ใหเปนไปตามหมวด ๔ แหงขอบังคับนี้โดยอนุโลม 
เม่ือตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก ผูชวยนายทะเบียน โฆษก รองโฆษก และ

ผูชวยเหรัญญิก ตําแหนงใดวางลงกอนครบวาระ ใหนายกสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือก
กรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงท่ีวางภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง  

ขอ ๓๓  ในกรณีผูดํารงตําแหนงนายกสภาพนจากหนาท่ีใหอุปนายกสภาคนท่ีหนึ่ง อุปนายก
สภาคนท่ีสอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก ผูชวยนายทะเบียน โฆษก รองโฆษก และผูชวยเหรัญญิก 
พนตําแหนงดวย 

ขอ ๓๔  ในกรณีท่ีมีปญหาตองวินิจฉัยในการดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ใหนายกสภา
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหา และใหถือเปนท่ีสุด 
  ประกาศ ณ วันท่ี  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
 

             (นายไพศาล    บางชวด) 
         นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 

 


