
 หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
    

 

ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย 
วาดวยการประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๔)  (จ)  และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ 
ตามมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย
จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เ รียกวา   “ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยวาดวยการประชุมของ
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
การประชุมคณะกรรมการ 

 

 

สวนที่  ๑ 
ประธานและเลขานุการที่ประชุม 

 

 

ขอ ๓ ใหนายกสภาเทคนิคการแพทยเปนประธานที่ประชุม 
ขอ ๔ ในการประชุมคราวใด  นายกสภาเทคนิคการแพทยไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ  

ปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมได  ใหอุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่หนึ่งหรืออุปนายกคนที่สอง
ที่มาประชุมทําหนาที่ประธานที่ประชุมตามลําดับ 

ขอ ๕ ใหเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทยเปนเลขานุการที่ประชุม 
ขอ ๖ ในการประชุมคราวใด  เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทยไมอยูในที่ประชุมหรือ 

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทยทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม 



 หนา   ๗๗ 
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ถาทั้งเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทยและรองเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทยไมอยู 

ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหประธานที่ประชุมเลือกกรรมการผูหนึ่งทําหนาที่ 

เปนเลขานุการที่ประชุมเฉพาะสําหรับการประชุมคร้ังนั้น 

สวนที่  ๒ 

อํานาจหนาที่ของประธานและเลขานุการที่ประชุม 
 

 

ขอ ๗ ประธานที่ประชุมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดําเนินการของที่ประชุมตามวาระการประชุม 
(๒) รักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุม 
(๓) อนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูอื่นเขารวมประชุม 
(๔) มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
ขอ ๘ เลขานุการที่ประชุมมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดระเบียบวาระการประชุมตลอดจนรายละเอียดและเอกสารประกอบหรือที่เกี่ยวของ 

ที่จะนําเขาที่ประชุม 
(๒) แจงนัดประชุม 
(๓) แจงระเบียบหรือหนังสือตอที่ประชุมหรือยืนยันมติของที่ประชุม 
(๔) จัดทํารายงานการประชุม 
(๕) รักษาเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการประชุม 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานที่ประชุมหรือที่ประชุมมอบหมาย 

สวนที่  ๓ 
การประชุม 

 

 

ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ขอ ๑๐ ใหมีการประชุมคร้ังแรกของแตละวาระของคณะกรรมการ  ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ทราบผลการเลือกต้ังกรรมการซึ่งไดรับการเลือกต้ังโดยสมาชิก 
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ขอ ๑๑ การประชุมสภาเทคนิคการแพทยใหเปนไปตามมติประชุม  หรือตามที่นายกสภา
เทคนิคการแพทยจะเห็นสมควร  แตนายกสภาเทคนิคการแพทยอาจส่ังงดการประชุมคร้ังใดก็ได 
เมื่อเห็นวาไมมีเร่ืองที่สมควรจะประชุม 

ขอ ๑๒ กรรมการไมนอยกวา  ๖  คนจะขอใหมีการประชุมก็ได  โดยย่ืนเปนหนังสือตอนายก
สภาเทคนิคการแพทยหรือเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย  และใหนายกสภาเทคนิคการแพทย 
นัดประชุมโดยดวน 

ขอ ๑๓ การนัดประชุมใหทําเปนหนังสือแจงไปยังกรรมการทุกคน 
ขอ ๑๔ การนัดประชุมใหสงระเบียบวาระพรอมดวยเอกสารที่ เกี่ยวของไปดวย  เวนแต 

การประชุมดวนจะแจงวาระการประชุม  พรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของใหกรรมการทราบในขณะที่ 
เปดการประชุมก็ได 

ขอ ๑๕ กรรมการผูประสงคจะเสนอเรื่องเขาที่ประชุม  ใหเสนอตอเลขานุการที่ประชุมเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา  ๗  วัน  พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม  (ถามี) 

ขอ ๑๖ ใหจัดระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังตอไปนี้ 
(๑) เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
(๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) เร่ืองสืบเนื่อง 
(๔) เร่ืองเพื่อพิจารณา 
(๕) เร่ืองอื่น ๆ 
ขอ ๑๗ ใหเลขานุการที่ประชุมตรวจสอบวากรรมการครบองคประชุมหรือไม  แลวเสนอ

ประธานที่ประชุมทราบ  ถาหากไมครบองคประชุมใหประธานที่ประชุมส่ังเลื่อนการประชุม 
ขอ ๑๘ การประชุมตองดําเนินตามระเบียบวาระ  เวนแตที่ประชุมจะไดลงมติเปนอยางอื่น 
ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมใหยกมือข้ึน  เมื่อประธานอนุญาตแลวจึง

กลาวได 
ขอ ๒๐ ประธานที่ประชุมมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมในเร่ืองใด ๆ  ส่ังพักการประชุม  หรือ

เลื่อนการประชุมไดตามที่เห็นสมควร 
ขอ ๒๑ การจดรายงานการประชุม  ที่ประชุมอาจมีมติใหจดรายงานการประชุมบางสวนก็ได 
ขอ ๒๒ การเปดเผยสาระการประชุมใหเปนไปตามความเห็นของประธานที่ประชุม  และการ

เปดเผยรายงานการประชุมใหเปนไปตามมติของที่ประชุม 
ขอ ๒๓ เมื่อที่ประชุมกําลังพิจารณาเรื่องใดอยู  หามมิใหเสนอเร่ืองอื่นนอกจากเรื่องตอไปนี้ 
(๑) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมที่เปนเร่ืองเดียวกัน  ทํานองเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน

เพื่อพิจารณาพรอมกัน 
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(๒) ขอใหสงเร่ืองไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือขอใหบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็น 

(๓) ขอใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
(๕) ขอใหเลื่อนการพิจารณา 
(๖) ขอใหปดการประชุม 

สวนที่  ๔ 
การลงมติ 

 

 

ขอ ๒๔ ในการลงมติของที่ประชุม  ใหประธานที่ประชุมเปนผูเสนอประเด็นใหที่ประชุมลงมติ 
ขอ ๒๕ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมี  ๒  วิธีคือ 
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย 
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ 
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปนการเปดเผย  แตถากรรมการรวมกันไมนอยกวา  ๖  คน

เสนอใหกระทําเปนการลับจึงลงคะแนนลับ 
ขอ ๒๖ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยใหยกมือพนศีรษะ  สวนการออกเสียงลงคะแนนลับ

ใหใชเขียนลงในกระดาษที่กําหนดให 
ขอ ๒๗ มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด  ทั้งนี้เวนแต 
มติของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา  ๑๔  (๔)  หรือการลงมติยืนยันมติ 
ตามมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหถือคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น 

สวนที่  ๕ 
ผูแทนกรรมการ 

 

 

ขอ ๒๘ กรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๑)  (๒)  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ผูใดไมสามารถเขาประชุมคณะกรรมการ  อาจมอบหมายเปนหนังสือใหผูหนึ่งผูใด 
เขาประชุมแทนได 



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
    

 

หมวด  ๒ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ 
 

 

ขอ ๒๙ ใหประธานอนุกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตามมาตรา  ๒๓  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนประธานที่ประชุม 

ขอ ๓๐ การประชุมคณะอนุกรรมการใหนําความในหมวด  ๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 

การประชุมคณะที่ปรึกษา 
 

 

ขอ ๓๑ ใหประธานคณะที่ปรึกษาที่ไดรับการแตงต้ังตามมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนประธานที่ประชุม 

ขอ ๓๒ การประชุมคณะที่ปรึกษาใหนําความในในหมวด  ๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  วิริยะยุทธกร 

นายกสภาเทคนิคการแพทย 


