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ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย
วาดวยการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (จ) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๗ แห งพระราชบั ญญัติวิ ชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. ๒๕๔๗ อั นเปน กฎหมายที่ มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจัก รไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ สภาเทคนิ ค การแพทย ว า ด ว ยการประชุ ม ของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
การประชุมคณะกรรมการ
สวนที่ ๑
ประธานและเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๓ ใหนายกสภาเทคนิคการแพทยเปนประธานที่ประชุม
ขอ ๔ ในการประชุมคราวใด นายกสภาเทคนิคการแพทยไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมได ใหอุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่หนึ่งหรืออุปนายกคนที่สอง
ที่มาประชุมทําหนาที่ประธานที่ประชุมตามลําดับ
ขอ ๕ ใหเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทยเปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๖ ในการประชุ มคราวใด เลขาธิก ารสภาเทคนิคการแพทย ไมอ ยูใ นที่ประชุม หรื อ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทยทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม
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ถ า ทั้ ง เลขาธิ ก ารสภาเทคนิ ค การแพทย แ ละรองเลขาธิ ก ารสภาเทคนิ ค การแพทย ไ ม อ ยู
ในที่ประชุม หรือไม สามารถปฏิ บัติหน าที่ได ให ประธานที่ป ระชุม เลือกกรรมการผู หนึ่งทํ าหนา ที่
เปนเลขานุการที่ประชุมเฉพาะสําหรับการประชุมครั้งนั้น
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 ใหมีการประชุมครั้งแรกของแตละวาระของคณะกรรมการ ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการซึ่งไดรับการเลือกตั้งโดยสมาชิก
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ขอ ๑๑ การประชุม สภาเทคนิคการแพทยใ หเปนไปตามมติประชุม หรือตามที่น ายกสภา
เทคนิค การแพทยจ ะเห็ น สมควร แต น ายกสภาเทคนิ คการแพทยอ าจสั่ง งดการประชุ ม ครั้ง ใดก็ไ ด
เมื่อเห็นวาไมมีเรื่องที่สมควรจะประชุม
ขอ ๑๒ กรรมการไมนอยกวา ๖ คนจะขอใหมีการประชุมก็ได โดยยื่นเปนหนังสือตอนายก
สภาเทคนิ ค การแพทย ห รือ เลขาธิ ก ารสภาเทคนิ คการแพทย และให น ายกสภาเทคนิ ค การแพทย
นัดประชุมโดยดวน
ขอ ๑๓ การนัดประชุมใหทําเปนหนังสือแจงไปยังกรรมการทุกคน
ขอ ๑๔ การนัดประชุม ใหสง ระเบีย บวาระพรอ มดว ยเอกสารที่ เกี่ ยวข องไปด วย เว น แต
การประชุม ดวนจะแจงวาระการประชุม พรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของใหกรรมการทราบในขณะที่
เปดการประชุมก็ได
ขอ ๑๕ กรรมการผูประสงคจะเสนอเรื่องเขาที่ประชุม ใหเสนอตอเลขานุการที่ประชุมเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม (ถามี)
ขอ ๑๖ ใหจัดระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังตอไปนี้
(๑) เรื่องแจงเพื่อทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่องสืบเนื่อง
(๔) เรื่องเพื่อพิจารณา
(๕) เรื่องอื่น ๆ
ขอ ๑๗ ใหเลขานุการที่ประชุม ตรวจสอบวากรรมการครบองคประชุมหรือไม แลวเสนอ
ประธานที่ประชุมทราบ ถาหากไมครบองคประชุมใหประธานที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุม
ขอ ๑๘ การประชุมตองดําเนินตามระเบียบวาระ เวนแตที่ประชุมจะไดลงมติเปนอยางอื่น
ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุม ใหยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแลวจึง
กลาวได
ขอ ๒๐ ประธานที่ประชุมมีอํานาจปรึกษาที่ประชุม ในเรื่องใด ๆ สั่งพักการประชุม หรือ
เลื่อนการประชุมไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๑ การจดรายงานการประชุม ที่ประชุมอาจมีมติใหจดรายงานการประชุมบางสวนก็ได
ขอ ๒๒ การเปดเผยสาระการประชุมใหเปนไปตามความเห็นของประธานที่ประชุม และการ
เปดเผยรายงานการประชุมใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
ขอ ๒๓ เมื่อที่ประชุมกําลังพิจารณาเรื่องใดอยู หามมิใหเสนอเรื่องอื่นนอกจากเรื่องตอไปนี้
(๑) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมที่เปนเรื่องเดียวกัน ทํานองเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน
เพื่อพิจารณาพรอมกัน
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(๒) ขอใหสงเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือขอใหบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง
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
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้เวนแต
มติของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) หรือการลงมติยืนยันมติ
ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติวิช าชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหถือ คะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น
สวนที่ ๕
ผูแทนกรรมการ
ขอ ๒๘ กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) ตามพระราชบัญญัติวิช าชีพเทคนิคการแพทย
พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูใ ดไมสามารถเขาประชุม คณะกรรมการ อาจมอบหมายเปน หนังสือ ใหผูหนึ่งผูใ ด
เขาประชุมแทนได
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หมวด ๒
การประชุมคณะอนุกรรมการ
ขอ ๒๙ ใหประธานอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนประธานที่ประชุม
ขอ ๓๐ การประชุมคณะอนุกรรมการใหนําความในหมวด ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การประชุมคณะที่ปรึกษา
ขอ ๓๑ ใหประธานคณะที่ปรึกษาที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนประธานที่ประชุม
ขอ ๓๒ การประชุมคณะที่ปรึกษาใหนําความในในหมวด ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย วิริยะยุทธกร
นายกสภาเทคนิคการแพทย

