
ขอบังคับสภากายภาพบําบัด 
วาดวยการเลือก และการเลือกต้ังกรรมการ 

พ.ศ. 2548 

 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 (4) (ง) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา  

27 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดออกขอบังคับวา
ดวยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ 
พ.ศ. 2548 ” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

หมวด 1 
การเลือกตั้งกรรมการ 

 
 
 ขอ 3 ใหมีการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบําบัด จํานวนเทากับจํานวนกรรมการโดยตําแหนง
และกรรมการ ซ่ึงไดรับแตงตั้งรวมกัน ตามนัยมาตรา 14 (4) มาตรา 19 มาตรา 22 วรรค 2 แหงพระราช
บัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 
 ใหคณะกรรมการสภากายภาพบําบัดเปนผูเลือกประธาน และคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
ขึ้นมาชุดหนึ่ง  เปนผูดําเนินการเลือกตั้งโดยใหประธานคณะอนุกรรมการมีอํานาจในการแตงตั้งคณะ
ทํางานและออกประกาศตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และดําเนินการใหแลวเสร็จกอน
ครบกําหนดตามวาระของกรรมการ 
 ขอ 4 การดําเนินการเลือกตั้ง ใหผูดําเนินการเลือกตั้งประกาศจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งและ
บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในวาระเลือกตั้งนั้น โดยประกาศกําหนดวันเลือกตั้ง และระยะเวลา
รับสมัครสถานที่สมัครรับเลือกตั้งใหสมาชิกทราบ 
 อนุญาตใหผูมีสิทธิออกสียงเลือกตั้งขอแกไขคัดคานบัญชีรายช่ือดังกลาวไปยังประธานคณะ
อนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 ขอ 5 สมาชิกผูสมัครรับเลือกตั้ง ตองเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  18 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
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  5.1 เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
  5.2 เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
  5.3 เปนผูไมเคยถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย 
 ขอ 6 การสมัครรับเลือกตั้งผูสมัครตองสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่กําหนดตอผูดําเนินการเลือกตั้ง 
ณ สถานที่ และภายในกําหนดระยะเวลาที่ผูดําเนินการเลือกตั้งไดประกาศไว 
 ขอ 7 ใหผูดําเนินการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง และประกาศรายชื่อ 
ผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติตามขอ 5 แหงขอบังคับนี้ไวในที่เปดเผยเมื่อพนกําหนดการสมัครรับ 
เลือกตั้ง 
 ถาผูสมัครรับเลือกตั้งมีจํานวนไมเกินจํานวนกรรมการสภากายภาพบําบัดที่จะเลือกตั้ง ใหถือวาผู
สมัครรับเลือกตั้งที่มีรายช่ืออยูในประกาศที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
สภากายภาพบําบัดโดยไมตองมีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ขอ 8 ในกรณีที่มีการเลือกตั้ง ใหผูดําเนินการเลือกตั้งจัดสงบัตรเลือกตั้งไปยังสมาชิกเปนบัตร 
เฉพาะตัวคนละหนึ่งบัตร พรอมสําเนาประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งแจงกําหนดวันและเวลา
ส้ินสุดการลงคะแนนเลือกตั้งใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน 
 ขอ 9 การลงคะแนนเลือกตั้ง ใหกระทําโดยการทําเครื่องหมายกากบาท ( X )            
ที่หมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้งตามที่กําหนด จํานวนไมเกินกรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระ
นั้นแลวลงลายมือช่ือผูใชสิทธิเลือกตั้งสงถึงประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งภายในกําหนด
เวลาตามขอแหงขอบังคับนี้ 
 ขอ 10  การตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ตองเริ่มกระทําภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงหลังกําหนดเวลา 
ลงคะแนนเลือกตั้งส้ินสุดลง 
 ประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง ตองประกาศสถานที่ที่จะทําการตรวจนับคะแนน
กําหนดเวลาที่เร่ิมนับคะแนนไวในที่เปดเผยลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนการเลือกตั้ง และการตรวจ
นับคะแนนตองทําติดตอกันไปจนสิ้นสุดในคราวเดียวกัน 
 ขอ 11 บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือเปนบัตรเสีย 
  11.1 บัตรเลือกตั้งที่มิไดออกโดยคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง 
  11.2 บัตรเลือกตั้งที่ไมไดมีการกรอกรายการเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่กรอกรายการเลือกตั้ง
เกินจํานวน 13 คน  หรือบัตรเลือกตั้ง ที่ไมไดกรอกรายละเอียดและลายมือช่ือผูเลือกตั้ง 
  11.3 บัตรที่ประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งประกาศยกเลิกกอนกําหนดเวลา
ส้ินสุดการลงคะแนน 
  11.4 บัตรที่สงถึงประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งหลังกําหนดเวลาสิ้นสุด 
การลงคะแนน 
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  11.5 บัตรที่คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่งเห็นควรใหเปน 
บัตรเสีย 
  11.6 บัตรเลือกตั้งที่มีรอยขูด ลบ ขีด ฆาหรือทําเครื่องหมายอื่นใดนอกจาก 
คณะอนุกรรมการกําหนด 
  บัตรที่กรอกเครื่องหมายเพื่อคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งไมครบจํานวนกรรมการที่จะเลือก
ตั้งไมถือเปนบัตรเสีย แตจะนับคะแนนผูสมัครรับเลือกตั้งเทาที่ปรากฏในบัตร 
 ขอ 12 ผลการเลือกตั้ง ใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่คะแนนสูงสุดตามลําดับเทาจํานวนกรรมการที่
ประกาศรับสมัครเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 
  หากมีผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนเทากันในลําดับสุดทายใหประธานคณะ
อนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งเปนผูดําเนินการตัดสินโดยวิธีการจับฉลากคัดเลือก 
  การประกาศผลการเลือกตั้งพรอมคะแนนของผูสมัครทั้งหมดใหดําเนินการภายในเจ็ดวัน
หลังจากหมดเขตลงคะแนน 
 ขอ 13 เมื่อประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแลว 
ถาผูเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดเห็นวาเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายและขอบังคับ ใหยื่นคํารอง
คัดคานตอประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งภายในสิบหาวันนับแตประกาศผลการเลือกตั้ง 
 ใหประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งนําเสนอคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง 
เพื่อวินิจฉัยคํารองคัดคานนั้น แลวแจงผลวินิจฉัยใหผูรองทราบภายในสิบหาวัน 
 ขอ 14 ในกรณีที่มีผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภากายภาพบําบัดไมครบตามจํานวนกรรมการที่
จะเลือกตั้งในวาระนั้น หรือการเลือกตั้งกรรมการซึ่งวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกหรือเลือกตั้ง
กรรมการเพิ่มเติมจนครบตามวิธีการที่กําหนดไวในหมวด 3 แหงขอบังคับนี้ 
 ขอ 15  การเลือกตั้งกรรมการใหมเขาดํารงตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการใหทราบผลกอน 
กรรมการโดยการเลือกตั้งชุดกอนพนวาระไมนอยกวาสามสิบวัน 
 ขอ 16 การนับวาระสามปของกรรมการสภากายภาพบําบัดที่มาจากการเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกให
นับตั้งแตวันประกาศผลการเลือกตั้งไปจนครบสามป 
 สําหรับวาระตอ ๆ ไปใหเร่ิมตั้งแตวันถัดจากวันครบรอบสามปของคณะกรรมการที่มาจากการ 
เลือกตั้งครบวาระไปจนครบสามป 
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หมวด 2 
การเลือกกรรมการตาง ๆ 

 
 
 ขอ 17 การเลือกตั้งนายกสภากายภาพบําบัด อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่หนึ่ง และอุปนายก
สภากายภาพบําบัดคนที่สอง ใหกระทําภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 14 (4) 
โดยใหคณะกรรมการตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 ประชุมกันเลือก
กรรมการ เพื่อดํารงตําแหนงดังกลาวตําแหนงละหนึ่งคน โดยดําเนินการเลือกทีละตําแหนงตามลําดับดวย
วิธีใหกรรมการเสนอชื่อและมีกรรมการอยางนอยสามคนรับรองการเสนอชื่อนั้น ๆ  
 การเลือกใหเลือกโดยลงคะแนนลับ ผูไดคะแนนสูงสุดของแตละตําแหนงเปนผูไดรับเลือกตั้งให
เปนนายกสภากายภาพบําบัด อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่
สอง กรณีที่ผูไดคะแนนเทากัน ใหมีการลงคะแนนซ้ําจนกวาจะไดผูมีคะแนนสูงสุดคนเดียว  
 กรณีการเสนอชื่อคนเดียวสําหรับตําแหนงใด ใหถือวาผูนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้งเพื่อดํารงตําแหนง
นั้นโดยไมตองออกเสียงลงคะแนน 
 ขอ 18 ใหนายกสภากายภาพบําบัดเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนง เลขาธิการ  รองเลขาธิการ 
ประชาสัมพันธ  เหรัญญิก และตําแหนงอื่นๆ อีกตําแหนงละหนึ่งคน ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือก
นายกสภากายภาพบําบัด โดยการเสนอชื่อตอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 

หมวด 3 
การเลือกและการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วาง 

 
 
 ขอ 19 เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา 14 (4) วางลงไมเกินหนึ่งในสามของ
จํานวนซึ่งไดรับเลือกตั้งใหที่ประชุมคณะกรรมการเลื่อนสมาชิกผูที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 11 และมาตรา 
18 เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 
 ขอ 20 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับการเลือกตั้งวางลงรวมกันเกินหนึ่งในสามของจํานวน 
กรรมการซึ่งไดรับการเลือกตั้ง ใหมีการเลือกตั้งกรรมการโดยสมาชิกขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินหนึ่งในสาม 
 การดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหมวด 1  แหงขอบังคับนี้โดยอนุโลม 
 ขอ 21 ถาวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันไมตองเล่ือนหรือเลือกตั้ง 
กรรมการแทน 
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 ขอ 22 เมื่อตําแหนงนายกสภากายภาพบําบัด อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่หนึ่ง และอุปนายก
สภากายภาพบําบัดคนที่สอง ตําแหนงใดวางลง ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกผูดํารงตําแหนงดังกลาว
ใหมแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 
 การเลือกผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ใหเปนไปตามหมวด 2 แหงขอบังคับนี้โดยอนุโลม 
 เมื่อตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก ตําแหนงใดวางลงกอนครบ
วาระใหนายกสภากายภาพบําบัดเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงที่วางภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ตําแหนงนั้นวางลงทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ขอ 23 ในกรณีที่ตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก วางลงเนื่องจาก
พนตําแหนงตามนายกสภากายภาพบําบัด ใหดําเนินการใหเปนไปตามหมวด 2 ขอ 18 แหงขอบังคับนี้โดย
อนุโลม 
 ขอ 24 ในกรณีมีขอขัดแยงหรือปญหาในการที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหนายก
สภากายภาพบําบัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด และถือเปนที่สุด 
 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

 
 

 ขอ 25 ในการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 14 (4) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 
2547 ในวาระแรก ใหผูทําหนาที่เลขาธิการสภากายภาพบําบัดเปนประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้ง และดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
 ขอ 26 ในการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 14 (4)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 
2547 ในวาระแรกตามขอ 8 การจัดสงบัตรเลือกตั้งและสําเนาประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งการ
แจงกําหนดวันและเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหกําหนดเวลาแจงลวงหนาแกสมาชิกอยางนอย 
สิบวัน  
         ประกาศ  ณ  วันที่   24   กุมภาพันธ    พ.ศ. 2548 
       ลงชื่อ                 วิชัย    เทียนถาวร 
                 (นายวิชัย  เทียนถาวร) 
                        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
              นายกสภากายภาพบําบัด 
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างกฤชมน   โสฬส 
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ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เลม 122  ตอน 016ง  วันที่  24  กุมภาพันธ  2548) 
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