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ขอบังคับสภากายภาพบําบดั 
วาดวยการเลือก  และการเลือกตั้งกรรมการ   

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๔)  (ง)  และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ 
ตามมาตรา   ๒๗   แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด   พ .ศ .   ๒๕๔๗   คณะกรรมการ 
สภากายภาพบําบัดออกขอบังคับวาดวยการเลือก  และการเลือกตั้งกรรมการไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการเลือก  และการเลือกตั้ง
กรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ  ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
หมวด  ๑ 

การเลือกตั้งกรรมการ 
 

 

ขอ  ๓ ใหมีการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด  จํานวนเทากับจํานวนกรรมการโดย
ตําแหนงและกรรมการ  ซึ่งไดรับแตงตั้งรวมกัน  ตามนัยมาตรา  ๑๔  (๔)  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๒  
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ใหคณะกรรมการสภากายภาพบําบัดเปนผูเลือกประธาน  และคณะอนุกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งขึ้นมาชุดหนึ่ง  เปนผูดําเนินการเลือกตั้ง  โดยใหประธานคณะอนุกรรมการมีอํานาจในการแตงตั้ง
คณะทํางานและออกประกาศตาง  ๆ  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  และดําเนินการใหแลว
เสร็จกอนครบกําหนดตามวาระของกรรมการ 

ขอ  ๔ การดําเนินการเลือกตั้ง  ใหผูดําเนินการเลือกตั้งประกาศจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในวาระเลือกตั้งนั้น  โดยประกาศกําหนดวันเลือกตั้ง  และ
ระยะเวลารับสมัครสถานที่สมัครรับเลือกตั้งใหสมาชิกทราบ 

อนุญาตใหผูมีสิทธิออกสียงเลือกตั้งขอแกไขคัดคานบัญชีรายชื่อดังกลาวไปยังประธาน
คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ขอ  ๕ สมาชิกผูสมัครรับเลือกตั้ง  ตองเปนผูมีคุณสมบัติ  ตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ดังนี้ 

 ๕.๑ เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
 ๕.๒ เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
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 ๕.๓ เปนผูไมเคยถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย 
ขอ  ๖ การสมัครรับเลือกตั้ง  ผูสมัครตองสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่กําหนดตอผูดําเนินการ

เลือกตั้ง  ณ  สถานที่  และภายในกําหนดระยะเวลาที่ผูดําเนินการเลือกตั้งไดประกาศไว 
ขอ  ๗ ใหผูดําเนินการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง  และประกาศ

รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๕  แหงขอบังคับนี้ไวในที่เปดเผยเมื่อพนกําหนด 
การสมัครรับเลือกตั้ง 

ถาผูสมัครรับเลือกตั้งมีจํานวนไมเกินจํานวนกรรมการสภากายภาพบําบัดที่จะเลือกตั้ง  ใหถือ
วาผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยูในประกาศที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการสภากายภาพบําบัดโดยไมตองมีการลงคะแนนเลือกตั้ง 

ขอ  ๘ ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้ง  ใหผูดําเนินการเลือกตั้งจัดสงบัตรเลือกตั้งไปยังสมาชิกเปน
บัตรเฉพาะตัวคนละหนึ่งบัตร  พรอมสําเนาประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง  รวมทั้งแจงกําหนดวัน
และเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนเลือกตั้งใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ  ๙ การลงคะแนนเลือกตั้ง  ใหกระทําโดยการทําเครื่องหมายกากบาท  (  X  )  ท่ีหมายเลข
ผูสมัครรับเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้งตามที่กําหนด  จํานวนไมเกินกรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระนั้น   
แลวลงลายมือชื่อผูใชสิทธิเลือกตั้งสงถึงประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งภายใน
กําหนดเวลาตามขอแหงขอบังคับนี้ 

ขอ  ๑๐ การตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง  ตองเริ่มกระทําภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังกําหนดเวลา
ลงคะแนนเลือกตั้งสิ้นสดุลง 

ประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง  ตองประกาศสถานที่ท่ีจะทําการตรวจนับ
คะแนน  กําหนดเวลาที่เริ่มนับคะแนนไวในที่เปดเผยลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนการเลือกตั้ง  
และการตรวจนับคะแนนตองทําติดตอกันไปจนสิ้นสุดในคราวเดียวกัน 

ขอ  ๑๑ บัตรเลือกตั้งตอไปนี้  ใหถือเปนบัตรเสีย 
 ๑๑.๑ บัตรเลอืกตั้งที่มิไดออกโดยคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง 
 ๑๑.๒ บัตรเลือกตั้งที่ไมไดมีการกรอกรายการเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้งที่กรอกรายการ

เลือกตั้งเกินจํานวน  ๑๓  คน  หรือบัตรเลือกตั้งที่ไมไดกรอกรายละเอียดและลายมือชื่อผูเลือกตั้ง 
 ๑๑.๓ บัตรที่ประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งประกาศยกเลิกกอน

กําหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน 
 ๑๑.๔ บัตรที่สงถึงประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งหลังกําหนดเวลา

สิ้นสุดการลงคะแนน 
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 ๑๑.๕ บัตรที่คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่งเห็นควรใหเปน
บัตรเสีย 

 ๑๑.๖ บัตรเลือกตั้งที่มีรอยขูด   ลบ  ขีด   ฆาหรือทําเครื่องหมายอื่นใดนอกจาก
คณะอนุกรรมการกําหนด 

บัตรที่กรอกเครื่องหมายเพื่อคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งไมครบจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ไมถือเปนบัตรเสีย  แตจะนับคะแนนผูสมัครรับเลือกตั้งเทาที่ปรากฏในบัตร 

ขอ  ๑๒ ผลการเลือกตั้ง  ใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่คะแนนสูงสุดตามลําดับเทาจํานวนกรรมการ
ท่ีประกาศรับสมัครเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 

หากมีผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนเทากันในลําดับสุดทาย  ใหประธานคณะอนุกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งเปนผูดําเนินการตัดสินโดยวิธีการจับฉลากคัดเลือก 

การประกาศผลการเลือกตั้งพรอมคะแนนของผูสมัครทั้งหมด  ใหดําเนินการภายในเจ็ดวัน
หลังจากหมดเขตลงคะแนน 

ขอ  ๑๓ เมื่อประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้ง
กรรมการแลว  ถาผูเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดเห็นวาเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายและ
ขอบังคับ  ใหย่ืนคํารองคัดคานตอประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งภายในสิบหาวัน  นับแต
ประกาศผลการเลือกตั้ง 

ใหประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งนําเสนอคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง  
เพ่ือวินิจฉัยคํารองคัดคานนั้น  แลวแจงผลวินิจฉัยใหผูรองทราบภายในสิบหาวัน 

ขอ  ๑๔ ในกรณีท่ีมีผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภากายภาพบําบัดไมครบตามจํานวน
กรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระนั้น  หรือการเลือกตั้งกรรมการซึ่งวางลงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการ
เลือกหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจนครบตามวิธีการที่กําหนดไวในหมวด  ๓  แหงขอบังคับนี้ 

ขอ  ๑๕ การเลือกตั้งกรรมการใหมเขาดํารงตําแหนงตามวาระ  ใหดําเนินการใหทราบผลกอน
กรรมการโดยการเลือกตั้งชุดกอนพนวาระไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ  ๑๖ การนับวาระสามปของกรรมการสภากายภาพบําบัดที่มาจากการเลือกตั้งในวาระ
เริ่มแรก  ใหนับตั้งแตวันประกาศผลการเลือกตั้งไปจนครบสามป 

สําหรับวาระตอ  ๆ  ไป  ใหเริ่มตั้งแตวันถัดจากวันครบรอบสามปของคณะกรรมการที่มาจาก
การเลือกตั้งครบวาระไปจนครบสามป 
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หมวด  ๒ 
การเลือกกรรมการตาง  ๆ 

 
 

ขอ  ๑๗ การเลือกตั้งนายกสภากายภาพบําบัด  อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่หนึ่ง  และ 
อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่สอง  ใหกระทําภายในสามสิบวัน  นับจากวันเลือกตั้งกรรมการ 
ตามมาตรา  ๑๔  (๔)  โดยใหคณะกรรมการ  ตามมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประชุมกันเลือกกรรมการ  เพ่ือดํารงตําแหนงดังกลาวตําแหนงละหนึ่งคน  โดยดําเนินการ
เลือกทีละตําแหนงตามลําดับดวยวิธีใหกรรมการเสนอชื่อและมีกรรมการอยางนอยสามคนรับรอง 
การเสนอชื่อนั้น  ๆ 

การเลือกใหเลือกโดยลงคะแนนลับ  ผูไดคะแนนสูงสุดของแตละตําแหนงเปนผูไดรับเลือกตั้ง
ใหเปนนายกสภากายภาพบําบัด  อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่หนึ่ง  และอุปนายกสภากายภาพบําบัด
คนที่สอง  กรณีท่ีผูไดคะแนนเทากัน  ใหมีการลงคะแนนซ้ําจนกวาจะไดผูมีคะแนนสูงสุดคนเดียว 

กรณีการเสนอชื่อคนเดียวสําหรับตําแหนงใด  ใหถือวาผูนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้งเพื่อดํารง
ตําแหนงนั้นโดยไมตองออกเสียงลงคะแนน 

ขอ  ๑๘ ใหนายกสภากายภาพบําบัดเลือกกรรมการเพื่อดํ ารงตําแหนง   เลขาธิการ   
รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ  เหรัญญิก  และตําแหนงอื่นๆ  อีกตําแหนงละหนึ่งคน  ภายในสามสิบวัน
นับแตวันเลือกนายกสภากายภาพบําบัด  โดยการเสนอชื่อตอท่ีประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

หมวด  ๓ 
การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง 

 
 

ขอ  ๑๙ เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง  ตามมาตรา  ๑๔  (๔)  วางลงไมเกินหนึ่งใน
สามของจํานวนซึ่งไดรับเลือกตั้ง  ใหท่ีประชุมคณะกรรมการเลื่อนสมาชิกผูท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๑  
และมาตรา  ๑๘  เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ขอ  ๒๐ ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับการเลือกตั้งวางลงรวมกันเกินหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการซึ่งไดรับการเลือกตั้ง  ใหมีการเลือกตั้งกรรมการโดยสมาชิกขึ้นแทนภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินหนึ่งในสาม 

การดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหมวด  ๑  แหงขอบังคับนี้โดยอนุโลม 



 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๖  ง ราชกิจจานุเบกษา  ๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 
 

หนา   ๓๖

ขอ  ๒๑ ถาวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  ไมตองเลื่อนหรือเลือกตั้ง
กรรมการแทน 

ขอ  ๒๒ เมื่อตําแหนงนายกสภากายภาพบําบัด  อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่หนึ่ง  และ 
อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่สอง  ตําแหนงใดวางลง  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวใหมแทนภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 

การเลือกผูดํารงตําแหนงตาง  ๆ  ใหเปนไปตามหมวด  ๒  แหงขอบังคับนี้โดยอนุโลม 
เมื่อตําแหนงเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ  และเหรัญญิก  ตําแหนงใดวางลงกอน

ครบวาระ  ใหนายกสภากายภาพบําบัดเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงที่วางภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง  ท้ังนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ขอ  ๒๓ ในกรณีท่ีตําแหนงเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ  และเหรัญญิก  วางลง
เนื่องจากพนตําแหนงตามนายกสภากายภาพบําบัด  ใหดําเนินการใหเปนไปตามหมวด  ๒  ขอ  ๑๘  แหง
ขอบังคับนี้โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๔ ในกรณีมีขอขัดแยงหรือปญหาในการที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  ให
นายกสภากายภาพบําบัด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  และถือเปนที่สุด 

หมวด  ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ  ๒๕ ในการเลือกตั้งกรรมการ   ตามมาตรา   ๑๔  (๔)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ในวาระแรก  ใหผูทําหนาที่เลขาธิการสภากายภาพบําบัดเปนประธาน
คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง  และดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

ขอ  ๒๖ ในการเลือกตั้งกรรมการ   ตามมาตรา   ๑๔  (๔)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ในวาระแรกตามขอ  ๘  การจัดสงบัตรเลือกตั้งและสําเนาประกาศรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง  รวมทั้งการแจงกําหนดวันและเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนเลือกตั้ง  ใหกําหนดเวลา
แจงลวงหนาแกสมาชิกอยางนอยสิบวัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

วิชัย  เทียนถาวร 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นายกสภากายภาพบําบัด 


