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เรื่อง  การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา 
 

..................................................................................................................................................... 
 

   

  ตามท่ี คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ ได้มีประกาศท่ี 
๔๑/๒๕๖๓ เรื่องการรับสมัครการเลือกต้ังกรรมการแพทยสภา แล้วนั้น เมื่อหมดเขตการรับสมัครฯ วันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๓๐ น. มีผู้สมัครรวมทั้งส้ิน ๑๑๗ ท่าน ตามรายนามแนบท้ายประกาศนี้   

และข้อก าหนดตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ก าหนดให้คณะกรรมการ
แพทยสภา วาระพ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีจ านวน ๓๐ ท่าน  
 

ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรลงคะแนนเลือกต้ัง   
 

กำรด ำเนินกำรเลือกต้ังกรรมกำรแพทยสภำ วำระพ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ จะด ำเนินกำร ๒ วิธี ดังนี้  
 

๑. กำรลงคะแนนแบบบัตรเลือกต้ัง   
คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกต้ังฯ จัดส่งเอกสารให้สมาชิกแพทยสภาทางไปรษณีย์  ในวันท่ี ๑๕ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
 -  บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง (พส.ลต. ๔) 
 -  รายละเอียดประวัติและข้อความท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้งส่ือถึงสมาชิกแพทยสภา (พส.ลต.๕) 
 -  ดินสอด า ๒ B  
 -  ซองบริการธุรกิจตอบรับเพื่อใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ส่งกลับแพทยสภา 
 

๑.๑  ใช้ดินสอท่ีใส่มาในซอง หรือดินสออย่างน้อย ๒ B ระบายให้เต็มในวงกลมหน้าช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
จ ำนวนไม่เกิน ๓๐ หมำยเลข  หากไม่ประสงค์เลือกผู้ใดท้ังส้ิน ให้ระบายเต็มในวงกลมหลังหมายเลข o (เลขศูนย์) 
แล้วลงลำยมือชื่อผู้ใช้สิทธิ 

๑.๒  พับบัตรลงคะแนนเลือกต้ังใส่ซองบริกำรธุรกิจตอบรับ  ปิดผนึกและส่งกลับคืนแพทยสภำทำง
ไปรษณีย์เท่ำนั้น  (ควรส่งไปรษณีย์ภายในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เอกสารมาถึงแพทยสภาทันตาม
เวลาท่ีคณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ก าหนด)   

๑.๓  คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกต้ังฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเลือกต้ังที่ผ่ำนกระบวนกำรทำง
ไปรษณีย์ และจัดส่งมำถึงแพทยสภำภำยในวันที่ ๑๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ก่อนเวลำ ๑๖.๓๐ น. เท่ำนั้น    ใน
กำรนับคะแนน  กรณีบัตรลงคะแนนที่มำถึงแพทยสภำภำยหลังก ำหนดเวลำดังกล่ำวไม่ใช้นับคะแนน  

๑.๔  การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีแพทยสภา ในการรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง   
ห้ามเจ้าหน้าท่ีแพทยสภา รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งท่ีไม่ผ่านกระบวนการจัดส่งทางไปรษณีย์ และให้เจ้าหน้าท่ีแพทย
สภาด าเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ประกาศมอบหมาย เท่านั้น  

๑.๕  ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาโดยสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๑๖ 
ในวาระการเลือกตั้งแต่ละครั้ง บัตรเลือกตั้งมีลักษณะต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสียจะถือเป็นคะแนนเลือกตั้งมิได้  

         ..... ๒ /              



 

- ๒ – 
 

  (๑) บัตรท่ีมิใช่บัตรท่ีคณะอนุกรรมการ ส่งให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน 
  (๒) บัตรท่ีมีเครื่องหมายก ากับช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งเกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง  
  (๓) บัตรท่ีไม่มีลายมือช่ือของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  (๔) บัตรท่ีคณะอนุกรรมการประกาศยกเลิกก่อนก าหนดเวลาส้ินสุดการลงคะแนน 
  (๕) บัตรท่ีส่งถึงคณะอนุกรรมการหลังก าหนดเวลาส้ินสุดการลงคะแนน 
  (๖) บัตรท่ีคณะอนุกรรมการก าหนดวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าเป็นบัตรเสีย 

 

๑.๖  บัตรลงคะแนนเลือกตั้งท่ีมีการระบายในวงกลมหน้าช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ครบจ านวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตั้ง ไม่เป็นบัตรเสีย แต่จะนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่าท่ีปรากฏในบัตร 

๑.๗  บัตรลงคะแนนเลือกตั้งท่ีลงลายมือช่ือผู้ใช้สิทธิ แต่มิได้มีการระบายในวงกลมหน้าช่ือผู้สมัครรับ 
เลือกตั้ง จะไม่ถือว่าเป็นบัตรเสีย แต่จะถือว่าสมาชิกไม่ประสงค์เลือกผู้ใด                                               

๑.๘  บัตรลงคะแนนเลือกตั้งลักษณะอื่นๆ  คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่า จะ
นับคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งในบัตรดังกล่าวได้หรือไม่ 

 

๒. กำรลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
เฉพาะผู้ท่ีแสดงความจ านงผ่าน Pin code แพทยสภาไว้แล้วเท่านั้น เร่ิมกำรลงคะแนนต้ังแต่วันที่ ๑๕ 

ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลำ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป สิ้นสุดกำรลงคะแนน วันที่ ๑๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลำ 
๑๖.๓๐ น.   

๒.๑  ด าเนินการตามลิงค์ (URL) หรือ QR Code ท่ีประกาศไว้ในเว็บไซด์ของแพทยสภา หรือท่ี 
www.tmc.or.th เลือกหัวข้อ MD eService  

๒.๒  ท ารายการตามท่ีปรากฏอยู่ในระบบ ท าเครื่องหมายในช่องผู้สมัครท่ีต้องการเลือก จ ำนวนไม่เกิน ๓๐ 
รำยชื่อ และกดปุ่มด าเนินการต่อ 
                 - กรณีเลือกเกินจ านวน ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อให้แก้ไข 
                 - กรณีเลือกไม่ถึง ๓๐ รายช่ือ ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อให้ทบทวน 
 ๒.๓ ตรวจสอบรายช่ือท่ีด าเนินการเลือกว่าถูกต้องแล้ว และกดด าเนินการต่อ 
 ๒.๔  ขอรหัส OTP ผ่าน SMS หรือ ผ่านอีเมล ท่ีท่านได้แจ้งไว้กับแพทยสภาเท่านั้น และกรอกรหัส OTP ลง
ในช่องท่ีก าหนด กดยืนยันการลงคะแนน  

๒.๕  ท่านจะได้รับข้อความว่าท่านได้ลงคะแนนเลือกตั้งสมบูรณ์แล้ว 
กำรด ำเนินกำรนับคะแนน 
  

 คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ จะเริ่มกระบวนการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งท้ัง ๒ วิธีพร้อมกนั ใน
วันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวง
สาธารณสุข  ถนนติวานนท์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน    
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี   18    สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
      
    พลเอก 

         (นายแพทย์ชุมพล  เป่ียมสมบูรณ์) 
         ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา  

        วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

http://www.tmc.or.th/

