ขอบังคับสัตวแพทยสภา
วาดวยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทีป่ รึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕
………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) (จ) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม
มาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติทมี่ ีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
สัตวแพทยสภาจึงออกขอบังคับวาดวยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา ไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา " ขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยการประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ "
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
" คณะกรรมการ " หมายความวา คณะกรรมการสัตวแพทยสภา
" กรรมการ " หมายความวา กรรมการสัตวแพทยสภา
" คณะอนุกรรมการ " หมายความวา คณะอนุกรรมการทีไ่ ดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
สัตวแพทยสภาตามอํานาจหนาที่ใน มาตรา ๒๔(๒) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.
๒๕๔๕
"คณะที่ปรึกษา " หมายความวา คณะผูทรงคุณวุฒทิ ี่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการสัตวแพทย
สภาตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕
หมวด ๑
การประชุมคณะกรรมการ
ประธานและเลขานุการที่ประชุม
…………………………….
ขอ ๔ ใหนายกสัตวแพทยสภาเปนประธานที่ประชุม
ขอ ๕ ถาในการประชุมคราวใด นายกสัตวแพทยสภาไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ประธานที่ประชุมได ใหอุปนายกสัตวแพทยสภาคนทีห่ นึง่ เปนประธานที่ประชุม ถาอุปนายก
สัตวแพทยสภาคนทีห่ นึ่งไมอยู หรือไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ประธานได ใหอุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่
สองทําหนาทีป่ ระธานที่ประชุม

๒

ถาทั้งนายกสัตวแพทยสภา อุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่
สองไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมได ใหกรรมการผูมีอายุสูงสุดที่มา
ประชุมเปนประธานชั่วคราว เพื่อใหที่ประชุมดําเนินการเลือกประธานเฉพาะคราวสําหรับการประชุมนั้น
ขอ ๖ การเลือกตั้งประธานเฉพาะคราวตามหมวด ๑ ขอ ๕ วรรคสอง ใหกระทําโดยใหกรรมการ
เสนอชื่อและมีกรรมการรับรองอยางนอยสองคน
ถามีผูรับการเสนอชื่อหลายคน ใหเลือกโดยลงคะแนนเปดเผย
ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน ใหประธานชั่วคราวออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึง่ เสียง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗ ใหเลขาธิการสัตวแพทยสภาเปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๘ ถาในการประชุมคราวใด เลขาธิการสัตวแพทยสภาไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองเลขาธิการสัตวแพทยสภาทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม
ถาทั้งเลขาธิการสัตวแพทยสภาและรองเลขาธิการสัตวแพทยสภาไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานที่ประชุมเลือกกรรมการผูหนึ่งทําหนาที่เลขานุการเฉพาะสําหรับการประชุมนั้น
ขอ ๙ กรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งเปนผูแทนผูใ ดไมสามารถเขาประชุมไดอาจมอบ
หมายเปนหนังสือใหผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยผูหนึ่งผูใดในสังกัดสวนราชการหรือสํานักงานของตน
เขาประชุมแทนก็ได
หมวด ๒
อํานาจหนาทีข่ องประธานและเลขานุการ
…………………………….
ขอ ๑๐ ประธานที่ประชุมมีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) ควบคุมและดําเนินการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย
(๒) รักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุม
(๓) มีอํานาจหนาที่ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติไว หรือตามที่กําหนดไวในขออื่นแหงขอบังคับนี้
ขอ ๑๑ เลขานุการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดระเบียบวาระการประชุมตลอดจนรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวของ
(๒) สงหนังสือประชุม
(๓) แจงระเบียบหรือหนังสือตอที่ประชุม หรือยืนยันมติของที่ประชุม
(๔) จัดทํารายงานการประชุม
(๕) รักษาเอกสารทั้งปวงของสัตวแพทยสภา
(๖) ปฏิบัติการตามที่กาํ หนดไวในขออื่นแหงขอบังคับนี้
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามทีป่ ระธานที่ประชุมมอบหมาย

๓

หมวด ๓
การประชุม
…………………………………
ขอ ๑๒ การประชุมใหถือเปนการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟงการ
ประชุมได ไดแก กรรมการ สภานายกพิเศษ และผูที่ไดรบั อนุญาตจากประธานที่ประชุม
ขอ ๑๓ ใหมีการประชุมครั้งแรกของแตละวาระของคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันเริ่ม
วาระ
ขอ ๑๔ ในการประชุมตามขอ ๑๓ ใหนายกสัตวแพทยสภาที่เพิง่ พนวาระเปนผูเรียกประชุม
การประชุมครัง้ ตอไป ใหเปนไปตามมติที่ประชุม แตนายกสัตวแพทยสภาจะสั่งงดการประชุมครั้งใด
ก็ไดเมื่อเห็นวาไมมีเรื่องที่สมควรจะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
ขอ ๑๕ นายกสัตวแพทยสภาจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได
กรรมการไมนอ ยกวาหาคนจะขอใหมีการประชุมได โดยยื่นเปนหนังสือตอผูมีอํานาจเรียกประชุม
ขอ ๑๖ การนัดประชุมใหทําเปนหนังสือ หรือจะบอกนัดในที่ประชุมก็ได ถาบอกนัดในที่ประชุมให
สงหนังสือนัดประชุมไปยังผูที่มิไดมาประชุม
ใหนัดประชุมลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุม แตถาเปนการดวนจะนัดประชุมลวงหนา
นอยกวานั้นก็ได
ขอ๑๗ การนัดประชุมใหสง ระเบียบวาระพรอมดวยเอกสารที่เกีย่ วของไปดวยเวนแตการประชุม
ดวนจะแจงระเบียบวาระการประชุมพรอมดวยเอกสารทีเ่ กี่ยวของใหกรรมการทราบในขณะเปดประชุมก็ได
ขอ ๑๘ ใหจัดระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังตอไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธาน / เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่องสืบเนื่อง
(๔) เรื่องเพื่อพิจารณา
(๕) เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๑๙ ใหเลขานุการตรวจสอบวากรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเทาทีม่ ีอยูในตําแหนง จึงจะถือเปนองคประชุม แลวเสนอประธานทราบ ถาหากไมครบองคประชุม
และพนกําหนดเวลานัดประชุมแลวครึ่งชั่วโมง ใหประธานสั่งเลื่อนการประชุม
ขอ ๒๐ การประชุมตองดําเนินการตามระเบียบวาระ เวนแตที่ประชุมจะไดลงมติเปนอยางอื่น
ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอทีป่ ระชุมใหยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแลว จึงกลาวได
ขอ ๒๒ ประธานมีอาํ นาจปรึกษาที่ประชุมในปญหาใด ๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือ
ยกเลิกการประชุมไดตามที่เห็นสมควร

๔

ขอ ๒๓ กอนทีจ่ ะเสนอรายงานการประชุมใหที่ประชุมรับรอง ใหเลขานุการทํารายงานการประชุม
นั้นสงใหกรรมการ
กรรมการผูใดตองการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมถอยคํา หรือขอความในรายงานการประชุมตอง
ไดรับความยินยอมจากที่ประชุม
ขอ ๒๔ ใหมีการรับรองรายงานการประชุมแตละครั้งในการประชุมครั้งถัดไป
ขอ ๒๕ ที่ประชุมอาจมีมติมใิ หจดรายงานการประชุมบางสวนก็ได แตใหมีบนั ทึกพฤติการณไว
ขอ ๒๖ การเปดเผยรายงานการประชุมใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
ขอ ๒๗ เมื่อทีป่ ระชุมกําลังพิจารณาเรื่องใดอยู หามมิใหเสนอเรื่องอืน่ นอกจากเรื่องตอไปนี้
(๑) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมที่เปนเรื่องเดียวกัน ทํานองเดียวกัน หรือเกีย่ วของ
กันเพื่อพิจารณาพรอมกัน
(๒) ขอใหสงปญหาไปยังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือขอใหบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็น
(๓) ขอใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
(๔) ขอใหเลื่อนการปรึกษา
(๕) ขอใหปดประชุม
หมวด ๔
การลงมติ
…………………………
ขอ ๒๘ ในการลงมติที่ประชุม ใหประธานเปนผูเสนอประเด็นใหที่ประชุมลงมติ
ขอ ๒๙ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมี ๒ วิธี คือ
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยใหยกมือพนศีรษะ สวนการออกเสียงลงคะแนนลับ ให
เขียนลงในกระดาษที่กําหนดให
ขอ ๓๑ การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปนการเปดเผย แตกรรมการรวมกันไมนอยกวา หาคน
อาจขอใหกระทําเปนการลับ จึงใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๒ มติของที่ประชุมใหถอื เปนเสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึ่งเสียงในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพในมาตรา ๑๕ (๔) หรือใหพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม (๒) (ค) หรือ (ง) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.

๕

๒๕๔๕ มติของที่ประชุมใหถอื คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่อยูใน
ตําแหนง
หมวด ๕
การประชุมคณะอนุกรรมการ
……………………………
ขอ ๓๓ ใหประธานอนุกรรมการเปนประธานในที่ประชุม
ขอ ๓๔ การประชุมคณะอนุกรรมการใหใชการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา หมวด ๒ ถึง
หมวด ๔ ขางตน มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๖
การประชุมคณะที่ปรึกษา
……………………………
ขอ ๓๕ ใหประธานคณะที่ปรึกษาเปนประธานในที่ประชุม
ขอ ๓๖ การประชุมคณะที่ปรึกษาใหใชการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา หมวด ๒ ถึงหมวด
๔ ขางตน มาใชบังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕
ลงชื่อ สงคราม เหลืองทองคํา
(รองศาสตราจารยนายสัตวแพทยสงคราม เหลืองทองคํา)
นายกสัตวแพทยสภา

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)

๖

