
 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง และการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร 
พ.ศ. 2563 

 
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดการเลือก การแต่งตั้ง และการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ       
สาขาการก าหนดอาหาร ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบ      
โรคศิลปะ พ.ศ. 2563 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 วรรคสอง แห่ งพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้             
สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข         
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง       
และการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร พ.ศ. 2563” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “กรรมการวิชาชีพ” หมายความว่า กรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร  
  “พระราชกฤษฎีกา” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหาร   
เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ข้อ 4  การเลือก การแต่งตั้ง และการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามระเบียบนี้อาจด าเนินการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใดก็ได้  ทั้ งนี้  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข                 
ที่คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกหรือคณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งก าหนด แล้วแต่กรณี 
 

หมวด 1 
การเลือกกรรมการวิชาชีพ 

ซึ่งเป็นคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
หรือหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

  ข้อ 5 ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการวิชาชีพ ตามมาตรา 5 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกา ได้แก่      
คณบดีคณะโภชนาการและการก าหนดอาหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
หรือหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาการก าหนดอาหาร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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  ข้อ 6 ให้คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ านวยการเลือก
กรรมการวิชาชีพตามข้อ 5 ชุดหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการเลือกกรรมการวิชาชีพ ให้คณะอนุกรรมการอ านวยการ
เลือกกรรมการวิชาชีพมีอ านาจในการแต่งตั้งคณะท างานและออกประกาศต่างๆ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไป     
ตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 2 
การแต่งตั้งกรรมการวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

  ข้อ 7 ให้มีคณะผู้สรรหาคณะหนึ่ งประกอบด้วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ            
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นประธาน ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค         
ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หัวหน้ากลุ่มการประกอบโรคศิลปะ                
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยเจ้าหน้าที่กองสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะจ านวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  ข้อ 8 ให้คณะผู้สรรหาตามข้อ 7 ด าเนินการคัดเลือกและเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ก าหนดในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกา  

  ข้อ 9 ให้คณะผู้สรรหาเสนอชื่อบุคคลในข้อ 8 พร้อมประวัติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะผู้สรรหาตามข้อ 8 เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

หมวด 3 
การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพโดยผู้ประกอบโรคศิลปะ 

                   
  ข้อ 10 ให้คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง
ชุดหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้งให้คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งมีอ านาจในการแต่งตั้งคณะท างานและ
ออกประกาศต่าง ๆ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งและคณะท างานตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการวิชาชีพในคราวนั้น 

  ข้อ 11  การด าเนินการเลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งประกาศก าหนด 
  (๑) จ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระเลือกตั้งนั้น 
  (๒) สถานที่ที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๓) ระยะเวลายื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 
  (๔) วันเลือกตั้ง 
  ให้คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งประกาศก าหนดตาม (๑) - (๔) พร้อมทั้งจัดท าบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในวาระนั้น และแสดงไว้  ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือเว็บไซต์กองสถานพยาบาล       
และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือวิธีการอ่ืนใด
ตามท่ีเห็นสมควร 
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  ข้อ 12 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาที่สมัคร 
  (๒) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ข้อ 13 การสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่ก าหนดต่อ
คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง ณ สถานที่ และภายในก าหนดระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการอ านวยการ
เลือกตั้งได้ประกาศไว้ 

  ข้อ 14 ให้คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้ งประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ ง             
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 12 ไว้ ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
และเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือเว็บไซต์กองสถานพยาบาล  และการประกอบโรคศิลปะ         
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 

  ข้อ 15  ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีจ านวนไม่เกินจ านวนกรรมการวิชาชีพในสาขาใดสาขาหนึ่ง    
ที่จะเลือกตั้ง ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่ในประกาศเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการวิชาชีพ  
ในสาขานั้น โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง 

  ข้อ 16 ให้คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการก าหนดอาหารตามถิ่นที่อยู่ที่ได้แจ้ง เป็นบัตรเฉพาะตัวคนละหนึ่งบัตร และส าเนาประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งแจ้งก าหนดวันและเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้ประกอบโรคศิลปะดังกล่าว
ทราบล่วงหน้ากอ่นวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

  ข้อ 17 การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้กระท าโดยการท าเครื่องหมายที่ คณะอนุกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้งก าหนดที่หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนกรรมการวิชาชีพที่จะเลือกตั้งในวาระ
การเลือกตั้งนั้นลงในบัตรเลือกตั้งที่คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งส่งให้ และลงลายมือชื่อผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งส่งถึงประธานคณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งภายในเวลาที่คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง
ตั้งก าหนด 

  ข้อ 18  การตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งเริ่มกระท าการ
ตรวจนับคะแนนภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังก าหนดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งสิ้นสุดตามที่ คณะอนุกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้งก าหนด 
  คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งต้องประกาศสถานที่ที่จะท าการตรวจนับคะแนน 
ก าหนดเวลาที่เริ่มนับคะแนน ไว้ในที่เปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนการเลือกตั้งและการตรวจนับ
คะแนนต้องท าติดต่อกันไปจนสิ้นสุดในคราวเดียวกัน 

  ข้อ 19  บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นบัตรเสีย จะถือเป็นคะแนนเลือกตั้งมิได้ 
  (๑) บัตรเลือกตั้งที่มิได้ออกโดยคณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง 
  (๒) บัตรเลือกตั้งที่ไม่ท าเครื่องหมายใด ๆ หรือเครื่องหมายอ่ืนที่มิใช่เครื่องหมายตามที่
คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งก าหนด 
  (๓) บัตรเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายที่คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งก าหนด เกินกว่า
จ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระนั้น 
  (๔) บัตรเลือกตั้งที่ไม่มีลายมือชื่อผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
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  (๕) บัตรเลือกตั้งตามที่คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งประกาศยกเลิกก่อนก าหนดเวลา
สิ้นสุดการลงคะแนน 
  (๖) บัตรเลือกตั้งที่ส่งถึงประธานคณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งหลังก าหนดเวลาสิ้นสุด
การลงคะแนน 
  (๗) บัตรเลือกตั้งที่คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอนุกรรมการ
ทั้งหมดเห็นควรให้เป็นบัตรเสีย ค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งให้ถือเป็นที่สุด 
  (8) บัตรเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายตามที่คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งก าหนด          
ไม่ครบตามจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระนั้นไม่ถือเป็นบัตรเสีย แต่จะนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เท่าท่ีปรากฏในบัตร 

  ข้อ 20 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ
เท่าจ านวนกรรมการที่เลือกในวาระนั้น 
 กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเท่ากันในล าดับสุดท้าย ให้ประธานคณะอนุกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการตัดสินโดยวิธีการจับฉลาก 
 การประกาศผลการเลือกตั้งให้ด าเนินการภายในเจ็ดวันหลังก าหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน
ให้คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งลงลายมือชื่อรับรองผลการเลือกตั้งตามวรรคสอง แล้วให้ปิดประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งไว้ ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ          
และเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ           
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 

  ข้อ 21  ในกรณีที่มีผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการวิชาชีพไม่ครบตามจ านวนกรรมการ            
ที่จะเลือกตั้งในวาระนั้น ให้ถือว่าต าแหน่งกรรมการวิชาชีพที่ขาดจ านวนไปนั้นว่างลงให้ด าเนินการเลื อกตั้ง
กรรมการวิชาชีพเพ่ิมเติมจนครบตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสร็จแล้วภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน      
นับแต่วันที่กรรมการวิชาชีพดังกล่าวว่างลง 
  ข้อ 22 การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพชุดใหม่เข้าด ารงต าแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะด าเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จและทราบผลก่อนกรรมการวิชาชีพโดยการเลือกตั้งชุดก่อน
พ้นวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  ข้อ 23 การนับวาระสี่ปีของกรรมการวิชาชีพที่มาจากการเลือกตั้งครั้ งแรกของสาขาวิชาชีพ
นั้น ให้นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งไปจนครบวาระสี่ปี 
 

หมวด 4 
การเลือกกรรมการวิชาชีพด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 

                    

  ข้อ 24 การเลือกกรรมการวิชาชีพให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการวิชาชีพและรองประธาน
กรรมการวิชาชีพ ให้กระท าภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขาโดยให้
คณะกรรมการวิชาชีพประชุมกัน เพ่ือเลือกกรรมการวิชาชีพเป็นประธานกรรมการวิชาชีพและรองประธาน
กรรมการวิชาชีพต าแหน่งละหนึ่งคน โดยด าเนินการเลือกทีละต าแหน่งตามล าดับด้วยวิธีให้กรรมการวิชาชีพ     
เสนอชื่อและมีกรรมการอย่างน้อยสามคนรับรองการเสนอชื่อนั้นๆ 
  การเลือกให้เลือกโดยการลงคะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละต าแหน่งเป็นผู้ได้รับเลือกให้
เป็นประธานกรรมการวิชาชีพและรองประธานกรรมการวิชาชีพ 
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  กรณีมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้มีการลงคะแนนซ้ าจนกว่าจะได้มีผู้คะแนนสูงสุด 
  กรณีมีการเสนอชื่อคนเดียวส าหรับต าแหน่งใด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกเพ่ือด ารง
ต าแหน่งโดยไม่ต้องมีการลงคะแนน 
 

หมวด 5 
การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 
  ข้อ 25 ถ้ากรรมการวิชาชีพซึ่งได้รับเลือกหรือเลือกตั้งว่างลงก่อนครบวาระ  โดยมีวาระ         
ที่เหลืออยู่เกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้กรรมการวิชาชีพที่ได้รับการเลือกหรือเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา
ตามล าดับเป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการวิชาชีพที่ว่างลง นับแต่วันที่กรรมการวิชาชีพดังกล่าวว่างลง 

  ข้อ 26 ถ้ากรรมการวิชาชีพซึ่งได้รับการแต่งตั้งว่างลงก่อนครบวาระ โดยมีวาระที่เหลืออยู่ 
เกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้ด าเนินการแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการวิชาชีพดังกล่าวว่างลง 

  ข้อ 27  ถ้าวาระของกรรมการวิชาชีพซึ่งได้รับเลือก การแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งเหลืออยู่         
ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ด าเนินการเลือก การแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งแทนก็ได้ และให้กรรมการวิชาชีพ
ประกอบด้วยกรรมการวิชาชีพเท่าท่ีมีอยู่ 

  ข้อ 28 เมื่อต าแหน่งประธานกรรมการวิชาชีพหรือรองประธานกรรมการวิชาชีพว่างลง       
ให้คณะกรรมการวิชาชีพด าเนินการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่ าวใหม่แทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
ต าแหน่งนั้นว่างลง 
  การเลือกผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวให้เป็นไปตามหมวด 4 แห่งระเบียบนี้โดยอนุโลม 

  ข้อ 29 ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัย 
ชี้ขาด 

  ข้อ 30 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่     สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
  
   (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 


