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ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย
ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๔) (จ) มาตรา ๒๘ ประกอบมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ ง (๑) แห่งพระราชบั ญญัติ วิช าชีพการแพทย์ แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภา
การแพทย์แผนไทย โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด ๑
การประชุมคณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
ประธานและเลขานุการที่ประชุม
ข้อ ๓ ให้นายกสภาการแพทย์แผนไทยเป็นประธานที่ประชุม
ข้อ ๔ ในการประชุมคราวใด ถ้านายกสภาการแพทย์แผนไทยไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ ให้อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่หนึ่งหรืออุปนายกคนที่สอง
ที่มาประชุมทําหน้าที่แทนประธานตามลําดับ
ถ้าอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้
ในกรณีที่นายกสภาการแพทย์แผนไทยมิได้มอบหมายให้กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเลือกกันเองหนึ่งคน
เพื่อทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยเป็นเลขานุการที่ประชุม
ข้อ ๖ ในการประชุมคราวใด เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยทําหน้าที่เลขานุการที่ประชุม
ถ้าทั้งเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย และรองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
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ส่วนที่ ๒
อํานาจหน้าที่ของประธานและเลขานุการที่ประชุม
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

๗ ประธานที่ประชุมมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ควบคุมและดําเนินการของที่ประชุมตามวาระการประชุม
รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
๘ เลขานุการที่ประชุมมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
จัดระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
แจ้งนัดประชุม
แจ้งระเบียบหรือหนังสือต่อที่ประชุม หรือยืนยันมติของที่ประชุม
จัดทํารายงานการประชุม
รักษาเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการประชุม
ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานหรือที่ประชุมมอบหมาย
ส่วนที่ ๓
การประชุม

ข้อ ๙ การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุม และห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุม เว้นแต่ ผู้ได้รับอนุญาต
จากประธาน
ข้อ ๑๐ การประชุมห้ามใช้เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ
กระทํ า การเผยแพร่ ห รื อ ส่ ง ออกข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประชุ ม ก่ อ นได้ รั บ อนุ ญ าตยกเว้ น การบั น ทึ ก ของ
สภาการแพทย์แผนไทย
ข้อ ๑๑ การประชุมลับ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุม เว้นแต่ ผู้ได้รับอนุญาตจาก
ประธานหรือคณะกรรมการ เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลกับการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการชี้แจงหรือให้ข้อมูลแล้ว
ให้ออกจากที่ประชุม
ข้อ ๑๒ การประชุมสภาการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปตามมติที่ประชุม หรือตามที่นายกสภา
การแพทย์แ ผนไทยจะเห็น สมควร แต่น ายกสภาการแพทย์แ ผนไทยอาจสั่ง งดการประชุมครั้ งใดก็ ไ ด้
เมื่อเห็นว่าไม่มีเรื่องที่สมควรจะประชุม
ข้อ ๑๓ การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือ เว้นแต่ เมื่อได้บอกนัดในที่ประชุมแล้ว และต้อง
แจ้งให้สมาชิกที่ไม่ได้มาประชุมทราบ
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การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้านายกสภาการแพทย์แผนไทยเห็นสมควร
จะนัดเร็วกว่านั้นก็ได้หรือนัดประชุมโดยวิธีอื่นใดก็ได้เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องด่วน
ข้อ ๑๔ การนัดประชุมให้ส่งระเบียบวาระพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย เว้นแต่ เป็น
การประชุมด่วน จะแจ้งระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบในขณะ
ที่เปิดการประชุมก็ได้
ข้อ ๑๕ กรรมการผู้ประสงค์จะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ให้เสนอต่อเลขานุการที่ประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
ข้อ ๑๖ ให้จัดระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่องสืบเนื่อง
(๔) เรื่องเพื่อพิจารณา
(๕) เรื่องอื่น ๆ
ข้อ ๑๗ ให้เลขานุการที่ประชุมตรวจสอบก่อนวันประชุมว่ากรรมการครบองค์ประชุมหรือไม่
แล้วเสนอประธานที่ประชุมทราบ ถ้าหากไม่ครบองค์ประชุมให้ประธานที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุมไปก็ได้
ข้อ ๑๘ การประชุมต้องดําเนินตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําต่อที่ประชุมให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้
ข้อ ๒๐ ประธานที่ประชุมมีอํานาจหารือที่ประชุมในเรื่องใด ๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม
หรือเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๑ การจดรายงานการประชุม ให้บันทึกสรุปความเห็นที่ประชุม มติที่ประชุมความเห็น
ที่สงวน บันทึกแย้งสําหรับผู้คัดค้าน
รายงานการประชุมทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม ที่ลาการประชุม ที่ขาดการประชุม
ข้อ ๒๒ กรรมการสภาการแพทย์แผนไทยอาจมีมติไม่ให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด
หรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ แต่ให้มีบันทึกเหตุการณ์ไว้
ข้อ ๒๓ วาระการประชุม เอกสารที่ใช้ประกอบในการประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม
ที่รับรองแล้ว ให้เปิดเผยได้ เว้นแต่ที่ประชุมมีมติห้ามเปิดเผยหรือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล
ห้ามมิให้เปิดเผย ภาพ เสียง คําพูด คําอภิปราย หรือพฤติการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ในขณะประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปิดเผยได้
ข้อ ๒๔ เมื่อที่ประชุมกําลังพิจารณาเรื่องใดอยู่ ห้ามมิให้เสนอเรื่องอื่นนอกจากเรื่องต่อไปนี้
(๑) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน ทํานองเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน
เพื่อพิจารณาพร้อมกัน
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(๒) ขอให้ส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็น
(๓) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
(๔) ขอให้เลื่อนการพิจารณา
(๕) ขอให้ปิดการประชุม
ส่วนที่ ๔
การลงมติ
ข้อ ๒๕ ในการลงมติของที่ประชุม ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้เสนอประเด็นให้ที่ประชุมลงมติ
ข้อ ๒๖ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมี ๒ วิธี คือ
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําเป็นการเปิดเผย แต่ถ้ากรรมการรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น เสนอให้กระทําเป็นการลับจึงลงคะแนนลับ
ข้อ ๒๗ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยให้ยกมือพ้นศีรษะ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนลับ
ให้ใช้เขียนลงในกระดาษที่กําหนดให้
ข้อ ๒๘ มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เว้นแต่มติของที่ประชุม
ในกรณีให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ ตามมาตรา ๑๔ (๔) หรือการลงมติยืนยันมติ ตามมาตรา ๓๐
วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น
หมวด ๒
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา
ข้อ ๒๙ ให้ประธานอนุกรรมการหรือคณะที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นประธานที่ประชุม
ข้อ ๓๐ การประชุมคณะอนุกรรมการและที่คณะที่ปรึกษาให้นําความในหมวด ๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พิเชฐ บัญญัติ
อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่ ๑
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาการแพทย์แผนไทย

