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ขอบังคับสัตวแพทยสภา
วาดวยการเลือกตั้งและการเลือกกรรมการสัตวแพทยสภา
พ.ศ. ๒๕๔๕
---------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) (ง) และ มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตว
แพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๘ คณะกรรมการ สัตวแพทย
สภาจึงออกขอบังคับวาดวยการเลือกตัง้ และการเลือกกรรมการสัตวแพทยสภาตามมาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๘
และมาตรา ๒๓ ไวดงั นี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยการเลือกตัง้ และการเลือกกรรมการสัตวแพทย
สภา พ.ศ. ๒๕๔๕“
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“คณะกรรมการ“ หมายความวา คณะกรรมการสัตวแพทยสภา
“กรรมการ“ หมายความวา กรรมการสัตวแพทยสภา
“คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง“ หมายความวา คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการ
สัตวแพทยสภา
“ผูอํานวยการเลือกตั้ง“ หมายความวา ผูอาํ นวยการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
“การเลือกตั้ง“ หมายความวา การเลือกตัง้ กรรมการสัตวแพทยสภา
“การเลือก“ หมายความวา การเลือกกรรมการสัตวแพทยสภา
"สมาชิก" หมายความวา สมาชิกสัตวแพทยสภา
หมวด ๑
การเลือกตั้ง
…………..…………………….
ขอ ๔ ใหมีการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาจํานวนเทากับจํานวนกรรมการโดยตําแหนงและ
กรรมการซึ่งเปนผูแทนรวมกัน ในขณะเลือกตั้งตามวาระทุกสามป ตามนัยมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๑ แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕
ในวาระเริ่มแรกใหนับตัง้ แตวันเลือกตั้งไปจนครบรอบสามป กรรมการตามมาตรา ๑๖(๓) มีวาระอยูคราว
ละสามปนับแตวันเลือกตัง้
การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) ชุดใหมเขาดํารงตําแหนงตามวาระ ตองจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีก่ รรมการชุดกอนพนจากตําแหนง ใหกรรมการทีพ่ น จากตําแหนงตามวาระปฏิบัตหิ นาที่ตอไป
จนกวากรรมการที่ไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่
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ข อ ๕ ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ต ง ตั้ ง “คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง“ ขึ้นคณะหนึ่ง
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) โดยมีผูอํานวยการเลือกตั้งเปนประธาน กํากับดูแลการ
ดํ า เนิน การเลือ กตั้ง กรรมการใหเ ป น ไปตามขอบัง คับ และจะตอ งประกาศรายชื่อผูอํา นวยการเลื อกตั้ ง และ
คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งใหเปนที่ทราบโดยทั่วกันกอนวันเริ่มระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้งไมนอยกวา
๔๕ วัน
ขอ ๖ ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางาน เชน คณะทํางานตรวจ
รายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง คณะทํางานควบคุมการเปดตูไ ปรษณีย คณะทํางานตรวจนับคะแนน หรือคณะทํางาน
อื่นตามความจําเปนเพื่อชวยเหลือจัดการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริตและยุติธรรม
ขอ ๗ คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งตามขอ ๕ และคณะทํางานที่แตงตั้งตามขอ ๖ ตองเปนผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ และจะตองไมเปนผูสมัครรับ
เลื อ กตั้ ง เป น กรรมการสั ต วแพทยสภาในการเลื อ กตั้ ง คราวนั้ น หากสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ให พ น จากตํ า แหน ง
อนุกรรมการ หรือคณะtทํางานแลวแตกรณี และใหแตงตั้งทดแทนไดตามความเหมาะสม
ขอ ๘ คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกําหนดวันเลือกตั้ง จัดทําประกาศ ระบุจํานวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งในวาระการเลือกตัง้ นั้น กําหนดสถานที่ทยี่ ื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง กําหนดระยะเวลายื่นใบสมัครรับ
เลือกตั้ง ระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตัง้ และวันนับคะแนน ระยะเวลารับสมัครจะตองกําหนดไวไมนอยกวา ๗
วัน และไมเกิน ๑๕ วัน โดยกําหนดวันสุดทายของระยะเวลารับสมัครไวกอนวันเริม่ ระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
ไมนอยกวา ๓๐ วัน
ใหผูอํานวยการเลือกตั้งปดประกาศการเลือกตั้งไว ณ สํานักงานสัตวแพทยสภา และสงใบประกาศผาน
สื่อมวลชนตาง ๆ ใหเปนทีท่ ราบกัน และแจงใหสมาชิกทราบ กอนวันเริม่ ตนรับสมัครไมนอยกวา ๗ วัน
ขอ ๙ เมื่อไดมกี ารประกาศกําหนดการเลือกตั้งแลว ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งจัดทํา
ประกาศบัญชีรายชื่อสมาชิกของสัตวแพทยสภาผูมีสิทธิเลือกตั้งแยกตามลําดับอักษร โดยถือจํานวนสมาชิกใน
วันที่พระราชบัญญัตวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศใชบังคับ เพื่อใหสะดวกตอการตรวจสอบ
รายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง โดยปดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไว ณ สํานักงานสัตวแพทยสภาจํานวนอยางนอย
๑ ชุด เพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถตรวจสอบรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้ง
การปดประกาศบัญชีรายชื่อสมาชิกผูม ีสิทธิเลือกตั้งใหกระทําไมนอยกวา ๓๐ วันกอนระยะเวลา
ลงคะแนนเลือกตั้ง
ขอ ๑๐ ผูมีสทิ ธิเลือกตัง้ ผูใดตรวจสอบพบวาไมมีชื่อของตนในบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง ใหยนื่ คํารอง
ขอเพิ่มชื่อเปนลายลักษณอักษรตอผูอํานวยการเลือกตัง้ กอนวันเริ่มระยะเวลาลงคะแนนเลือกตัง้ ไมนอยกวา ๑๐
วัน ใหผูอํานวยการเลือกตัง้ ตรวจสอบหลักฐาน ถาขอเท็จจริงฟงไดวา ผูรองมีสทิ ธิเลือกตั้งก็ใหผูอาํ นวยการ
เลือกตั้งพิจารณาเพิ่มชื่อผูรอ งลงในบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง แตถาผูอํานวยการเลือกตั้งเห็นวาผูรองไมมีสทิ ธิ
เลือกตั้งก็ใหสงั่ ยกคํารองแลวแจงใหผูรองทราบโดยเร็ว และใหถือเปนที่สุด
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หมวด ๒
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง และการสมัครรับเลือกตั้ง
………………………………….
ขอ ๑๑ สมาชิกผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนผูมีคุณสมบัติของตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติวชิ าชีพ
การสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึง่
(๒) ไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
ผูสมัครรับเลือกตั้งในวาระนัน้ ๆ ตองไมดาํ รงตําแหนงกรรมการสัตวแพทยสภาของวาระกอนหนานั้นสอง
วาระติดตอกัน
ขอ ๑๒ ใหผูทปี่ ระสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสัตวแพทยสภายื่นใบสมัครและหลักฐานดวย
ตนเองตามแบบที่ผูอํานวยการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๑๓ เมื่อไดรับใบสมัครเลือกตั้งแลวใหผอู ํานวยการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครใหเสร็จ
สิ้นภายใน ๗ วัน นับแตวนั ปดการรับสมัคร ถาปรากฏวาผูสมัครคนใดมีคุณสมบัติครบถวนใหประกาศรับสมัคร
พรอมกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัคร และปดประกาศไว ณ สํานักงานสัตวแพทยสภา และประชาสัมพันธให
ทราบทั่วกัน แลวทําหนังสือแจงใหผูสมัครทราบโดยเร็วที่สุด
ในกรณีที่ผูอํานวยการเลือกตั้งไดตรวจสอบแลว เห็นวาผูสมัครคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต อ งห า มมิ ใ ห ใ ช สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ให สั่ ง ไม รั บ สมั ค รและแจ ง การไม รั บ สมั ค รให ผู นั้ น ทราบโดยเร็ ว
ผูสมัครมีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งนั้นตอผูอํานวยการเลือกตั้งและใหผูอํานวยการเลือกตั้งพิจารณาคําอุทธรณ
และมีคําสั่งโดยเร็ว และใหถือเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูสมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง ใหทาํ เปนหนังสือยืน่ ตอผูอํานวยการเลือกตั้งภายใน
๔ วันหลังปดรับสมัคร ใหผูอํานวยการเลือกตั้งประกาศถอนการรับสมัคร และใหปดประกาศไว ณ สํานักงาน
สัตวแพทยสภา
การกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครใหประกอบดวย ชื่อ นามสกุลและหมายเลขประจําตัวผูสมัคร
โดยกําหนดใหเรียงตามลําดับของการสมัคร หากมาพรอมกันใหจับสลาก
ขอ ๑๔ ถาผูสมัครรับเลือกตั้งมีจํานวนไมเกินจํานวนกรรมการสัตวแพทยสภาที่จะเลือกตั้งในวาระนั้น ให
ถือวาผูสมัครรับเลือกตั้งทีม่ ีรายชื่ออยูในประกาศที่กําหนดไวใน ขอ ๑๓ วรรคหนึง่ เปนผูไดรับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการสัตวแพทยสภาโดยไมตองมีการลงคะแนนเลือกตั้ง และใหผูอํานวยการเลือกตั้งประกาศ
รายชื่อกรรมการสัตวแพทยสภา ณ สํานักงานสัตวแพทยสภา และแจงใหสมาชิกทราบโดยเร็ว
ขอ ๑๕ หามผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูสนับสนุน แจกเงิน สิ่งของ หรือแจกเอกสารอื่นใดที่มิใชเอกสาร
แนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือติดปายประกาศใด ๆ หรือกระทําการอันเปนการจูงใจผูมีสิทธิลงคะแนน
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เลือกตั้ง หากมีการกระทําดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการ อํานวยการเลือกตั้งพิจารณาดําเนินการถอนรายชื่อออก
จากบัญชีผูสมัครรับเลือกตั้ง
หมวด ๓
การดําเนินการเลือกตั้ง
………………………………..
ขอ ๑๖ การเลือกตั้งกรรมการใหดําเนินการเลือกตั้งทางไปรษณีย
ขอ ๑๗ คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งตองจัดทําบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการตามแบบที่
ผูอํานวยการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๑๘ ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งดําเนินการจัดสงบัตรเลือกตั้งพรอมเอกสารแนะนํา
วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และซองที่จาหนาถึงสํานักงานสัตวแพทยสภา ณ ตูไปรษณียที่ผูอํานวยการเลือกตั้งเชา
ไวสําหรับการเลือกตั้ง โดยสงทางไปรษณียไปใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่อยูตามทะเบียนประวัติผูรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว กอนวันเริ่มตนระยะเวลาลงคะแนนไมนอ ยกวา ๒๐ วัน รวมทัง้ แจงกําหนดเวลา
การสิ้นสุดการสงกลับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณียของผูมีสทิ ธิเลือกตัง้ ดวย
ในการเลือกตัง้ แตละคราว ใหผูอํานวยการเลือกตั้งจัดเชาตูไปรษณียไว ๑ ตู สําหรับใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สงบัตรเลือกตั้งกลับมายังตูไปรษณียดังกลาว
ขอ ๑๙ เมือ่ ไดรับบัตรเลือกตั้งแลวใหผมู ีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งตามรายชื่อใน
บัตรเลือกตั้งดวยตนเองในบัตรเลือกตั้งไมเกินจํานวนกรรมการสัตวแพทยสภาที่ประกาศไว โดยตองลงลายมือชือ่
ของตนไวในบัตรเลือกตั้งดวยแลวใสซองปดผนึกสงไปยังตูไปรษณียที่ผูอํานวยการเลือกตั้งกําหนดไว
ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดโดยไมตอ งเสียคาใชจา ยในการสง
ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งแตงตั้งคณะทํางานควบคุมการเปดตูไปรษณีย มีจาํ นวนไมนอย
กวา ๓ คน มีหนาที่ควบคุมการเปดตูไปรษณียและรับบัตรเลือกตั้งจากตูไปรษณียไปมอบใหแกคณะทํางานตรวจ
นับคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตั้งกอนเวลานับคะแนน
ขอ ๒๐ บัตรเลือกตั้ง ดังตอไปนี้ใหถือเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรเลือกตั้งที่มิใชบัตรที่ผูอํานวยการเลือกตั้งจัดทําขึ้นและสงใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๒) บัตรเลือกตั้งที่มิไดลงลายมือชื่อผูอํานวยการเลือกตัง้
(๓) บัตรเลือกตั้งที่ผูมีสทิ ธิเลือกตั้งระบุเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง แตละประเภทเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีไดในการเลือกตั้ง
(๔) บัตรเลือกตั้งซึ่งผูมีสทิ ธิมิไดลงลายมือชื่อในบัตร
(๕) บัตรเลือกตั้งที่สัตวแพทยสภา ประกาศยกเลิกกอนกําหนดเวลาสิน้ สุดการลงคะแนน
(๖) บัตรเลือกตั้งที่ผูใชสทิ ธิเลือกตั้งสงกลับมาถึงเมื่อพนเวลาที่คณะทํางานควบคุมการเปดตูไปรษณีย
ตามวัน เวลาที่กําหนดหรือไมมีตราไปรษณียประทับที่ซอง
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กรณีอื่นนอกเหนือจากที่กาํ หนดไวในวรรคหนึง่
ใหเปนดุลพินจิ ของคณะทํางานตรวจนับคะแนนเปนผู
วินิจฉัยและถือเปนที่สุด
หมวด ๔
การนับคะแนน
……………………………..
ขอ ๒๑ ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งแตงตั้งคณะทํางานตรวจนับคะแนน มีจํานวนไมนอ ย
กวา ๕ คน มีหนาที่รับบัตรเลือกตั้งจากคณะทํางานควบคุมการเปดตูไปรษณีย ในเวลา ๑๐.๓๐ น. และนําบัตร
เลือกตั้งมานับและรวมคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตัง้
การนับคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตัง้ ใหเริ่มตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น. และดําเนินการตอเนื่องไปจนกวา
จะแลวเสร็จ
ในวันนับคะแนนเลือกตั้งใหผูสมัครหรือผูแทนผูสมัครสามารถมารวมเปนสักขีพยานในการนับและรวม
คะแนนเพื่อความโปรงใสบริสุทธิ์และยุติธรรม
ขอ ๒๒ ใหคณะทํางานตรวจนับคะแนนปฏิบัติ ดังนี้
(๑) หยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งทีละใบ ตรวจสอบและประกาศความถูกตองวา
เป น บั ต รดี ห รื อ บั ต รเสี ย ส ง ต อ ให ค ณะทํ า งานตรวจนั บ คะแนนคนที่ ส องเพื่ อ ขานหมายเลขที่ ไ ด รั บ การกา
เครื่องหมาย พรอมแสดงบัตรเลือกตั้งนั้นใหผูสังเกตการณที่ดูการนับคะแนนใหทราบโดยทั่วกัน และนําเก็บใส
กลอง
(๒) เมื่อหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งจนหมดแลว ใหคว่าํ หีบบัตรเลือกตั้งตอหนาผู
สังเกตการณนบั คะแนนเลือกตั้ง เพื่อแสดงวาไมมีบัตรเลือกตั้งอยูในหีบบัตรเลือกตั้งอีกแลว
(๓) ใหนบั จํานวนบัตรเลือกตั้ง และแจงจํานวนใหผูอํานวยการเลือกตัง้ ทราบโดยไมชักชา
ขอ ๒๓ หากเปนบัตรเสียใหจัดแยกไว โดยใหคณะทํางานตรวจนับคะแนนลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอ ย
กวาสองคน การวินิจฉัยวาเปนบัตรเสียหรือไม ใหเปนอํานาจของคณะทํางานตรวจนับคะแนนไมนอ ยกวาสองคน
ของจํานวนคณะทํางานตรวจนับคะแนน ณ จุดนัน้ และใหถือวาคําวินจิ ฉัยนัน้ เปนทีส่ ุด
ขอ ๒๔ เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหคณะทํางานตรวจนับคะแนนทุกคนลงลายมือชื่อในใบแจงผล
การนับคะแนน และสงมอบแกผูอํานวยการการเลือกตัง้ พรอมดวย หีบบัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสียพรอมกุญแจ
และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ หลังการเลือกตั้ง ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งเก็บบัตรเลือกตั้งทัง้ หมดไวในหีบบัตร
เลือกตั้ง ใสกญ
ุ แจโดยมีกระดาษซึง่ มีลายมือชื่ออนุกรรมการอยางนอยสามคนปดผนึกไว
ขอ ๒๖ ใหผูอาํ นวยการเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอยทุกราย
และรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้ง แกผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน ในกรณี
ผูสมัครรับเลือกตั้งลําดับสุดทายที่ไดคะแนนเทากัน ใหมีการจับสลาก ใหมีจาํ นวนสลากเทากับจํานวนผูท ี่ได
คะแนนเทากัน โดยใหสลากมีขอความวา “ ไดรับเลือกตั้ง “ เทาจํานวนกรรมการที่ยงั ขาดอยู นอกนั้นใหใชสลาก
ซึ่งมีขอความวา “ ไมไดรับเลือกตั้ง “ การจับสลากใหกระทําตอหนาคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
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ผูสมัครที่ไดรับเลือกตั้งตองรายงานตัวตอ
ผูอํานวยการเลือกตั้ง ภายใน ๗ วันทําการ ผูไมมา
รายงานตัวถือวาสละสิทธิ และใหเลื่อนผูสมัครลําดับถัดไปขึ้นแทน
ขอ ๒๗ เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแลว คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งจะทําลายบัตรเลือกตั้งและ
เอกสารตาง ๆ นัน้ ไดตอเมื่อพนระยะเวลาคัดคานการเลือกตั้งตาม ขอ ๒๘ แลวไมนอ ยกวา ๑๕ วัน
ในกรณีที่มกี ารคัดคานการเลือกตั้ง ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งเก็บรักษาบัตรเลือกตัง้ นัน้ ไว
จนกวาคดีจะถึงที่สุด
ขอ ๒๘ เมื่อผูอ ํานวยการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาผูม ีสิทธิเลือกตั้งหรือผูสมัครคนใดเห็น
วาการเลือกตัง้ เปนไปโดยมิชอบ ใหยนื่ คํารองคัดคานเปนลายลักษณอักษรตอคณะอนุกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งพิจารณาและวินิจฉัยคํารองคัดคานนัน้ แลวแจงผลใหผูรองทราบ
ภายใน ๔๕ วัน โดยใหถือวาคําวินิจฉัยนัน้ เปนที่สุด
หมวด ๕
การเลือกกรรมการดํารงตําแหนงตาง ๆ
…………………………………….
ขอ ๒๙ การเลือกนายกสัตวแพทยสภา อุปนายกสัตวแพทยสภาคนทีห่ นึง่ และอุปนายกสัตว
แพทยสภาคนที่สอง ใหกระทําภายในสิบหาวันนับแตวนั ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการโดยใหเลขาธิการสัตว
แพทยสภาชุดกอนจะพนวาระเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการชุดใหมตามมาตรา ๑๖ โดยใหกรรมการโดย
ตําแหนง กรรมการซึง่ เปนผูแ ทน และกรรมการโดยการเลือกตั้งประชุมกันเลือกกรรมการทีม่ ีคุณสมบัติตามมาตรา
๒๐ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อดํารงตําแหนงดังกลาวตําแหนงละหนึง่ คน โดย
ดําเนินการเลือกทีละตําแหนงตามลําดับดวยวิธีใหกรรมการเสนอชื่อและมีกรรมการอยางนอยสามคนรับรองการ
เสนอชื่อนัน้ ๆ
ถามีผูไดรับเสนอชื่อคนเดียวสําหรับตําแหนงใด ใหผูนนั้ เปนผูไดรับเลือกโดยไมตองออกเสียงลงคะแนน
ถามีผูไดรับเสนอชื่อหลายคนสําหรับตําแหนงใด ใหเลือกโดยลงคะแนนลับสําหรับตําแหนงนั้น ผูได
คะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก
ถามีผูไดคะแนนสูงสูดเทากัน ใหมีการลงคะแนนเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากันนัน้ อีกครั้งหนึง่ และถา
ยังไดคะแนนเทากันอีกใหผมู ีชื่อในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเสัตวแพทยในลําดับกอนเปนผูไดรับเลือก
การเลือกนายกสัตวแพทยสภา อุปนายกคนทีห่ นึ่งและอุปนายกคนที่สองดังกลาว ใหนายกสัตวแพทย
สภา หรืออุปนายกสัตวแพทยสภา หรือเลขาธิการสัตวแพทยสภาชุดที่จะพนวาระคนใดคนหนึ่งที่ไมมีสวนรวมใน
คณะกรรมการชุดใหมเปนประธานในทีป่ ระชุมเพื่อดําเนินการเลือกตําแหนงตางๆใหแลวเสร็จ
ขอ ๓๐ ใหนายกสัตวแพทยสภาเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนง เลขาธิการ รองเลขาธิการ
ประชาสัมพันธและเหรัญญิก ตําแหนงละหนึง่ คน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันเลือกนายกสัตวแพทยสภา และอาจ
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จําเปน โดยการเสนอชื่อตอทีป่ ระชุมกรรมการเพื่อขอ

เลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงอืน่ ๆไดตามความ
ความเห็นชอบ
การแตงตั้งผูดาํ รงตําแหนงตาง ๆ ตามวรรคหนึง่ แหงขอบังคับนี้ใหกระทําเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๓๑ เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับการเลือกตั้งวางลงไมเกินกึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการดังกลาว
ทั้งหมดกอนครบวาระ ใหทปี่ ระชุมคณะกรรมการเลือกสมาชิกผูม ีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อไวตามลําดับในอันดับถัดจากผูไ ดรับเลือกตั้งคราวกอนลง
มา เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตาํ แหนงนัน้ วางลง
ในกรณีที่ตําแหนงตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง ให
คณะกรรมการจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่จํานวนกรรมการดังกลาวไดวาง
ลงเกินกึ่งหนึ่ง
ถาวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน ใหอยูในดุลยพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการที่จะดําเนินการเลือกหรือ
เลือกตั้งกรรมการแทนหรือไมก็ได
ใหผูเปนกรรมการแทนนัน้ อยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
การดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหมวด ๑ แหงขอบังคับนี้โดยอนุโลม
ขอ ๓๒ เมื่อตําแหนงนายกสัตวแพทยสภา อุปนายกสัตวแพทยสภาคนทีห่ นึง่ อุปนายกสัตวแพทยสภา
คนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ หรือเหรัญญิกวางลงกอนหมดวาระ ใหดาํ เนินการเลือกผู
ดํารงตําแหนงดังกลาวขึ้นแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
การเลือกผูดํารงตําแหนงตาง ๆ แทนตามวรรคแรก ใหเปนไปตามขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงขอบังคับนี้โดย
อนุโลม ถาวาระที่เหลืออยูไมถึงสามสิบวัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะดําเนินการหรือไมก็ได
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนไป
ลงชื่อ ระพีพงศ วงศดี
(น.สพ.ระพีพงศ วงศดี)
นายกสัตวแพทยสภา

