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ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ ง (๓) (ง)
แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และด้วยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิ เศษ ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ งพระราชบัญญัติวิช าชีพ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ สภาการพยาบาลว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง กรรมการ
สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“วิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง ” หมายความว่า การเลือกตั้งที่กระทาโดยการออกเสียง
ลงคะแนนผ่านบัตรเลือกตั้ง
“วิ ธี ก ารลงคะแนนทางอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ” หมายความว่า การเลื อกตั้งที่ กระท าโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอิเล็กทรอนิกส์ให้หมายความตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
“อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ตรอน ไฟฟ้ า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการพยาบาล
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาการพยาบาล
“คณะกรรมการอานวยการเลือกตั้ง ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภาการพยาบาล
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการเลื อกตั้ง
กรรมการสภาการพยาบาล
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หมวด ๑
การเลือกตัง้ กรรมการ
ส่วนที่ ๑
การสมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๕ ให้สภาการพยาบาลออกประกาศกาหนดการเลือกตั้ง โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๕.๑ วิธีการเลือกตั้ง
๕.๒ กาหนดการและวิธีการสมัครรับเลือกตั้ง
๕.๓ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
๕.๔ จานวนกรรมการที่จะได้รับเลือกตั้ง
๕.๕ สถานที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
๕.๖ ระยะเวลายื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
๕.๗ วันเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๒
คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๖ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๖.๑ เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
๖.๒ มีบัตรประจาตัวสมาชิกสามัญสภาการพยาบาลที่ยังไม่หมดอายุ
๖.๓ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาการพยาบาล ติดต่อกันสองคราว
๖.๔ ไม่เป็นผู้ทาหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการเลือกตั้ง
๖.๕ ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
๖.๖ ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ส่วนที่ ๓
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
ข้อ ๗ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อกตั้ง ได้ แ ก่ สมาชิ กสามัญของสภาการพยาบาลซึ่ง มีบั ต รประจาตัว
ที่ยังไม่หมดอายุ
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หมวด ๒
คณะกรรมการอานวยการเลือกตั้ง
ข้อ ๘ ให้ ส ภาการพยาบาลแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการเลื อ กตั้ ง คณะหนึ่ ง
จานวนไม่เกิน ๒๕ คน และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
๘.๑ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๑๘๐ วั น ก่ อ นวั น ที่
คณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งหมดวาระ
๘.๒ จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในวาระนั้นแสดงไว้ ณ ที่ทาการ
สภาการพยาบาล หรือโดยวิธีอื่นใดก็ได้
๘.๓ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานคณะละไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ คน
แต่ไม่เกิน ๒๐ คน ภายในกาหนดเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการเลือกตั้ง
และออกประกาศต่าง ๆ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
คณะกรรมการอ านวยการเลื อ กตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ และคณะท างานอื่ น
ที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการอานวยการเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการและคณะทางานตามข้อ ๘
ดาเนินการ ดังนี้
๙.๑ ดาเนิ นการเลือกตั้งด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามวิธีการ
ที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ๑๐ ทั้ ง นี้ ตามที่ ส ภาการพยาบาลประกาศก าหนด โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการ
๙.๒ จั ด ท างบประมาณเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง กรรมการเสนอคณะกรรมการ
เพื่อขออนุมัติก่อนการดาเนินการเลือกตั้ง
๙.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
๙.๔ เสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ต่อสภาการพยาบาล
เพื่อออกประกาศและแสดงไว้ ณ สภาการพยาบาล หรือวิธีอื่นใดตามสมควร
๙.๕ จัดพิมพ์เอกสารการเลือกตั้ง
๙.๖ ส่งบัตรลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และสาเนาประกาศ
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งแจ้งกาหนดวันและเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้สมาชิก
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ละคนทางไปรษณีย์ตอบรับ เว้นแต่สภาการพยาบาลจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
๙.๗ ตรวจรับซองคะแนนประจาวัน
๙.๘ นับคะแนน
๙.๙ พิจารณาบัตรดี และบัตรเสีย
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๙.๑๐ เรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
หมวด ๓
การดาเนินการเลือกตัง้
ส่วนที่ ๑
วิธีการเลือกตัง้
ข้อ ๑๐ การเลือกตั้งอาจกระทาได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ การลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง
๑๐.๒ การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๐.๓ การลงคะแนนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
สมาชิกที่มีความประสงค์จะลงคะแนนด้วยวิธีตาม ๑๐.๒ ให้แจ้งความจานง
ต่อสานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ออกประกาศกาหนดวิธีการเลือกตั้ง โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง
หรือหลายวิธีการตามที่กาหนดในข้อ ๑๐ ก็ได้ และอาจใช้เฉพาะบางพื้นที่หรือทุกพื้นที่ก็ได้ ทั้งนี้
เมื่อคณะกรรมการได้กาหนดวิธีการเลือกตั้งโดยวิธีการใดแล้ว หากกาหนดไว้หลายวิธีสมาชิกมีสิทธิ
ลงคะแนนได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้สิทธิลงคะแนนตลอดจนวิธีการนับคะแนน
สาหรับการเลือกตั้งในแต่ละวิธี ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ส่วนที่ ๒
การลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการอานวยการเลือกตั้งจัดทาบัตรเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑๒.๑ ต้องมีจานวนรายชื่อผู้สมัคร
๑๒.๒ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน
๑๒.๓ รายละเอียดอื่นที่คณะกรรมการอานวยการเลือกตั้งกาหนด
ข้อ ๑๓ บัตรเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้เป็นบัตรเสีย
๑๓.๑ บัตรที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่สภาการพยาบาลส่งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๑๓.๒ บัตรที่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเกินจานวนกรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้ง
๑๓.๓ บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๑๓.๔ บัต รที่ส่งถึงสภาการพยาบาลหลังวันและเวลาที่ กาหนด โดยนับจากวันที่
ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางและมาถึงสภาการพยาบาลหลังวันและเวลาที่ประกาศกาหนด
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๑๓.๕
๑๓.๖
๑๓.๗
๑๓.๘

บัตรที่เครื่องอ่านคะแนนไม่อ่าน
บัตรที่ทาเครื่องหมายไม่ถูกต้อง
บัตรที่ไม่มีการเลือกกรรมการ
บัตรที่สมาชิกส่งถึงสภาการพยาบาลที่ซ้าซ้อนกับการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ ๓
การลงคะแนนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น

ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการลงคะแนนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด
ตลอดจนการนั บคะแนนให้ เป็น ไปตามประกาศของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการอานวยการ
เลือกตั้งดาเนินการ
หมวด ๔
การควบคุมและการดาเนินการนับคะแนน
ข้อ ๑๕ ผลการเลือกตั้ง ให้ผู้ได้คะแนนสูงตามลาดับเท่าจานวนกรรมการที่จะได้รับเลือกตั้ง
เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนเท่ า กั น ให้ ผู้ มี ชื่ อ ในทะเบี ย นสมาชิ ก ในล าดั บ ก่ อ น
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ให้สภาการพยาบาลประกาศผลการเลือกตัง้ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
รับรองผลการเลือกตั้ง และให้แจ้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๑๖ การเลือกตั้งกรรมการซึ่งว่างลงก่อนครบวาระเก้าสิบวันให้ดาเนินการตามหมวด ๑
โดยอนุโลม
หมวด ๕
ค่าธรรมเนียมการเลือกตัง้
ข้อ ๑๗ ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อผู้สมัครหนึ่งคน
ข้อ ๑๘ ให้นายกสภาการพยาบาลเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64
รองศาสตราจารย์ทศั นา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

