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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งผูแ้ ทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้ง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์ เพื่อให้กระบวนการสรรหามีความชัดเจน
และสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้ง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการอุทธรณ์
“องค์กรภาคเอกชน” หมายความว่า องค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการที่กรมสุขภาพจิตแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกและแต่งตั้งผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามระเบียบนี้ และให้เป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าด
ในกรณีที่มีปัญหาในการเลือก หรือการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
หมวด ๑
การเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
ข้อ ๖ การเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กรมสุขภาพจิตมีหนังสือแจ้งไปยังองค์กรภาคเอกชนให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอ
รายชื่อผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
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(๒) ให้องค์กรภาคเอกชนเสนอรายชื่อผู้แทนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖
พร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมในการเสนอชื่อองค์กรละหนึ่งคนต่อกรมสุขภาพจิตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่กรมสุขภาพจิต ได้มีหนังสือแจ้งตาม (๑) พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๒.๑) สาเนาการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรภาคเอกชน
(๒.๒) หลักฐานการจัดตั้งขององค์กรภาคเอกชน
(๒.๓) หลักฐานการดาเนินกิจกรรมขององค์กรภาคเอกชน
(๒.๔) แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนพร้อมประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อ
(๒.๕) หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นสมาชิกองค์กรภาคเอกชนของผู้ถูกเสนอชื่อ
(๒.๖) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือสาเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้ถูกเสนอชื่อ
(๒.๗) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ถูกเสนอชื่อ
แบบเสนอชื่อและหนังสือแสดงความยินยอมให้เป็นไปตามแบบ คอก. ๑ และ คอก. ๒
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗ ให้กรมสุขภาพจิตแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาความครบถ้วนถูกต้อง
ของคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานและประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อ
ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นเป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนให้รายงานพร้อมความเห็นไปยังกรมสุขภาพจิต หากคณะกรรมการสรรหาเห็นว่า
ผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ให้ ก รมสุ ข ภาพจิ ต ด าเนิ น การจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กผู้ แ ทน
และเสนอรายชื่อบุคคลต่อกรมสุขภาพจิตใหม่เฉพาะสาขาและตามจานวนที่ขาด
ข้อ ๙ ให้กรมสุขภาพจิตจัดประชุมเพื่อให้ผู้แทนตามข้อ ๖ เลือกกันเองให้เหลือจานวนสามคน
ข้อ ๑๐ ให้กรมสุขภาพจิตประกาศรายชื่อผู้ซึ่งได้รับการเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์ต่อไป
หมวด ๒
การแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ
ส่วนที่ ๑
การสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ
ข้อ ๑๑ ให้ ก รมสุ ข ภาพจิ ต มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง สมาคมจิ ต แพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สมาคม
นักจิตวิทยาคลินิกไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช และสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
ซึ่งดาเนินกิจกรรมในสาขาต่าง ๆ ตามมาตรา ๔๓ (๓) ยกเว้นสาขากฎหมาย เพื่อให้เสนอรายชื่อ
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ สาขาละหนึ่งคนต่อกรมสุขภาพจิตภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่กรมสุขภาพจิต
ได้มีหนังสือแจ้งพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมในการเสนอชื่อและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
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(๑) สาเนาหลักฐานการจัดตั้งสมาคม
(๒) แบบเสนอชื่อผู้แทนสมาคมพร้อมประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อ
(๓) หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นสมาชิกของผู้ถูกเสนอชื่อ
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือสาเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้ถูกเสนอชื่อ
(๕) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ถูกเสนอชื่อ
แบบเสนอชื่อหนังสือแสดงความยินยอมประวัติและผลงานให้เป็นไปตามแบบ คกอ. ๑ คกอ. ๒
และคกอ. ๓ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ บุคคลตามข้อ ๑๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖
(๒) มีประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ในสาขาใด
สาขาหนึ่ง ได้แก่ สาขาการแพทย์จิตเวช สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
และสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการสรรหาตามข้อ ๗ พิจารณาความครบถ้วนถู กต้องของคุณสมบัติ
เอกสารหลักฐานและประวัติของบุคคลตามข้อ ๑๑
ข้อ ๑๔ กรณีผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๑๑ ขาดคุณสมบัติ ให้กรมสุขภาพจิตดาเนินการ
จัดให้มีการเสนอชื่อบุคคลต่อกรมสุขภาพจิต เฉพาะสาขาที่ขาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ ๑๑
จนครบทุกสาขา
ข้อ ๑๕ ให้ ก รมสุข ภาพจิต เสนอชื่อ บุคคลตามข้อ ๑๓ และข้ อ ๑๔ ต่ อ รั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาละหนึ่งคน และให้กรมสุขภาพจิต
แจ้งไปยังผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทราบต่อไป
ส่วนที่ ๒
การสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิสาขากฎหมาย
ข้อ ๑๖ ให้บุคคลที่มีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขากฎหมาย
ยื่นใบสมัครต่อกรมสุขภาพจิตภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่กรมสุขภาพจิตได้ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้
การประกาศรับสมัครให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศทางเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม
ทนายความแห่งประเทศไทย เนติบัณฑิตยสภา และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
(๒) ปิดประกาศที่สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
เนติบัณฑิตยสภา และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ข้อ ๑๗ บุคคลตามข้อ ๑๖ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
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(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖
(๒) มีประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสาขากฎหมายเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
(๓) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
ข้อ ๑๘ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
(๑) ใบสมัคร
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือสาเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
(๓) สาเนาวุฒิการศึกษาทางด้านกฎหมาย
(๔) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๕) หลักฐานที่แสดงถึงการมีประสบการณ์และผลงานในสาขากฎหมาย และประสบการณ์
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ
แบบใบสมัครให้เป็นไปตามแบบ คกอ. ๔ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการสรรหาตามข้อ ๗ จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ
ประสบการณ์และผลงานในสาขากฎหมาย การคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพอันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มี
ความผิดปกติทางจิตของผู้สมัคร และผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ ด้วย โดยผู้สมัครต้องมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาดาเนินการคัดเลือกให้เหลือเพียงหนึ่งคน
เมื่อคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมายตามวรรคแรกแล้ว
และพิ จ ารณาเห็ น ว่ า ผู้ ส มั ค รมี คุ ณ สมบั ติ มี ป ระสบการณ์ แ ละผลงานที่ ป ระจั ก ษ์ ถู ก ต้ อ งแล้ ว
ให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาเสนอกรมสุขภาพจิตเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง
และให้กรมสุขภาพจิตแจ้งไปยังผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แบบ คกอ. ๑
แบบเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................นามสกุล...........................................................
ตําแหน่ง ............................. (ในองค์กร) ขององค์กร .................................................................(ระบุชื่อองค์กร)
ที่อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่..........แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ....................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.................................. ขอเสนอผู้แทน
ชื่อนาย/นาง/นางสาว.................................................นามสกุล...............................................................
เกิดวันที่..........เดือน................พ.ศ. ...........อายุ...........ปี สัญชาติ......................ศาสนา.......................................
อาชีพปัจจุบัน.............................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย........................................................
ถนน...........................ตํา บล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์..........................โทรศัพท์ เคลื่อนที่............................โทรสาร............................
เป็น
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าพเจ้ าขอรั บ รองว่าผู้ ได้รั บ การเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้ว นตามที่กําหนด ข้อความที่แจ้งให้ ไว้
ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอชื่อ
(.......................................................)
ตําแหน่ง..............(ระบุตําแหน่งในองค์กร)................
หมายเหตุ ผู้เสนอชื่อผู้แทนต้องดํารงตําแหน่งนายกสมาคมหรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

แบบ คกอ. ๒
หนังสือแสดงความยินยอม
ในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์
...........................................
ที่..................................................................
วันที่...........เดือน..............พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้าชื่อนาย/นาง/นางสาว..................................................นามสกุล...............................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................
เกิดวันที่.............. เดือน.............................. พ.ศ. ............... อายุ..............ปี สัญชาติ...............ศาสนา.................
อาชีพปัจจุบัน.................................... อยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที่........... ตรอก/ซอย.....................................
ถนน........................ตําบล/แขวง...................... อําเภอ/เขต................................. จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์...........................โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................................
โทรสาร..................................................E-mail: .................................................................................................
ยินยอมให้......................................................(ชื่อองค์กรภาคเอกชนหรือสมาคม)เสนอชื่อข้าพเจ้าเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ให้ความยินยอม
(…………………………………………………..)

แบบคกอ. ๓
ประวัติและผลงาน
๑. ชื่อนาย/นาง/นางสาว………………………….. นามสกุล……………………………………..............................................
๒. ตําแหน่งปัจจุบัน………………………………………………………………………………......................................................
๓. ประวัติการศึกษา
๑. ……………………………………………………………...............................................……………………………...............
๒. …………………………………………………………………………………………..............................................................
๓. ……………………………………………………………………………………….................................................................
๔. ………………………………………………………………….……………………................................................................
๕. ……………………………………………………………………………..…………...............................................................
๔. ประวัติการทํางาน
๑. ตําแหน่ง……………………… หน่วยงาน……………………………..พ.ศ. .............................................................
๒. ตําแหน่ง……………………… หน่วยงาน……………………………..พ.ศ. .............................................................
๓. ตําแหน่ง……………………… หน่วยงาน……………………………..พ.ศ. .............................................................
๔. ตําแหน่ง……………………… หน่วยงาน……………………………..พ.ศ. .............................................................
๕. ตําแหน่ง……………………… หน่วยงาน……………………………..พ.ศ. .............................................................
๕. ผลงาน
๑. …………………………………………………………………………………………..............................................................
๒. …………………………………………………………………………………………..............................................................
๓. ……………………………………………………………………………………….................................................................
๔. ……………………………………………………………………………………….................................................................
๕. ………………………………………………………………………..………………...............................................................

แบบคกอ. ๔
ใบสมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์
.....................................
๑. ชื่อนาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................................
๒. เกิดวันที่................เดือน..................................................พ.ศ. .................... ปัจจุบันอายุ.............................ปี
๓. ตําแหน่งปัจจุบัน..............................................................................................................................................
๔. วุฒิการศึกษาสูงสุด........................ สาขา........................ สถาบัน ............................. เมื่อพ.ศ. .....................
๕. สถานที่ปฏิบัติงานเลขที่......... หมู่ที่ ...........ถนน................ ตําบล............... อําเภอ........................................
จังหวัด………......………...........….............. รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์...............................................
โทรสาร ....................................................... E-mail:...........................................................................................
บ้านเลขที่........... หมู่ที่......... ถนน................................ ตําบล..................... อําเภอ............................................
จังหวัด..........................................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................
โทรศัพท์...................... โทรศัพท์เคลื่อนที่........................... โทรสาร....................................................................
๖. ประวัติการศึกษา
๑. …………………………………………………………………………………………..........................................................
๒. …………………………………………………………………………………………..........................................................
๓. ……………………………………………………………………………………….............................................................
๔. ……………………………………………………………………………………….............................................................
๕. ………………………………………………………………………..………………...........................................................
๗. ประวัติการทํางาน
๑.ตําแหน่ง……………..............................………… หน่วยงาน……………………………..พ.ศ. ............................
๒.ตําแหน่ง……………..............................………… หน่วยงาน……………………………..พ.ศ. ............................
๓.ตําแหน่ง……………..............................………… หน่วยงาน……………………………..พ.ศ. ............................
๔.ตําแหน่ง……………..............................………… หน่วยงาน……………………………..พ.ศ. ............................
๕.ตําแหน่ง……………..............................………… หน่วยงาน……………………………..พ.ศ. ............................
๘. ประสบการณ์และผลงานในสาขากฎหมาย
๑. ………………………………………………………………………………….……................................................................
๒. ………………………………………………………………………………………..............................................................…
๓. ……………………………………………………………………………………….................................................................
๔. ………………………………………………………………………………….……................................................................
๕. ………………………………………………………………………..………….……..............................................................

-๒๙. ประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการป้องกันหรือการบําบัดรักษาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชและการคุ้มครองสิทธิ
๑. ……………………………………………………………………………………….............................................................….
๒. ………………………………………………………………………………………..............................................................…
๓. ……………………………………………………………………………………….................................................................
๔. ……………………………………………………………………………….………................................................................
๕. ………………………………………………………………………..……….………..............................................................
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อผู้สมัคร...........................................................
(
)
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. . ............

