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ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาโดยสมาชิก
พ.ศ. 2563
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 21 (3) (ง) และมาตรา 25 วรรคหนึ่ ง (1)
แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 คณะกรรมการแพทยสภาโดยความเห็ น ชอบ
ของสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
โดยสมาชิก พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน
(1) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2525
(2) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
(3) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541
(4) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาโดยสมาชิก พ.ศ. 2562
ข้อ 4 ให้นายกแพทยสภาเป็นผู้รักษาการ และมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ คาวินิจฉัยของนายกแพทยสภาให้ถือว่าเป็นที่สุด
ในกรณี ที่ น ายกแพทยสภาเห็ น สมควร อาจเสนอให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาโดยสมาชิก
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกแพทยสภา
“ผู้สมัคร” หมายความว่า สมาชิกแพทยสภาที่มีความประสงค์รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ
“วิ ธี ก ารลงคะแนนทางอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ” หมายความว่า การเลื อกตั้งที่ กระท าโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน
“อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี การทางอิ เ ล็ ก ตรอน ไฟฟ้ า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและผู้อานวยการวิทยาลัย
แพทยศาสตร์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการแพทยสภาซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิก

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๓ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๓

“อนุ กรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการ และต้องเป็น
สมาชิก
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการแพทยสภา
หมวด 1
การเลือกตัง้ กรรมการโดยสมาชิก
ข้อ 6 การเลือกตั้งกรรมการกระทาได้ 2 วิธี ดังนี้
(1) วิธีการลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง
(2) วิธีการลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการได้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น
สมาชิ ก ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะลงคะแนนด้ วยวิ ธี ต าม (2) ให้ แ จ้ ง ความจ านงต่ อ ส านั ก งาน
เลขาธิการแพทยสภาตามประกาศแพทยสภา
ข้อ 7 ให้เลขาธิการแพทยสภาในฐานะผู้รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกปรับปรุงชื่อ สกุล ที่อยู่
ที่ ส ามารถติ ด ต่อได้แ ละไปรษณีย์ อิ เล็ กทรอนิก ส์ของสมาชิ กให้เ ป็นปั จจุ บัน ก่อ นที่ คณะอนุ กรรมการ
จะดาเนินการเลือกตั้ง
หมวด 2
คณะอนุกรรมการ
ข้อ 8 ให้มีการเลือกตั้งกรรมการจานวนเท่ากับจานวนกรรมการโดยตาแหน่งในขณะเลือกตั้ง
ตามวาระทุกสองปี ตามมาตรา 14 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2525 โดยให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก่อนคณะกรรมการหมดวาระไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี เพื่อดาเนินการเลือกตั้งกรรมการให้ทราบผลก่อนคณะกรรมการหมดวาระไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
อนุกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2525 โดยอนุโลม และจะต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการเลือกตั้ง
คราวนั้น
อนุ ก รรมการที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามวรรคสองให้ พ้ น จากต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ
ในกรณีที่อนุกรรมการต้องพ้นตาแหน่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
อนุกรรมการเพิ่มเติมให้ครบตามจานวนที่กาหนด
ข้อ 9 คณะอนุกรรมการมีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนคณบดี 4 คน โดยให้คณบดีคัดเลือกกันเอง
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(๒) ผู้ แ ทนซึ่ ง เลื อ กโดยปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข อธิ บ ดี ก รมการแพทย์ และอธิ บ ดี
กรมอนามัย
(๓) ผู้แ ทนซึ่งเลือกโดยผู้แทนกรมแพทย์ทหารบก ผู้แทนกรมการแพทย์ทหารเรือ ผู้แทน
กรมการแพทย์ทหารอากาศ และผู้แทนนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
(5) นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน
(6) นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน หรือผู้แทน
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาชิกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 3 คน
ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งประชุมเพื่อเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ
โดยให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะอนุกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารลงคะแนนแบบบั ต รเลื อ กตั้ ง และวิ ธี ก ารลงคะแนน
แบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์
(2) จั ด ท างบประมาณเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง กรรมการเสนอคณะกรรมการเพื่ อ ขออนุ มั ติ
ก่อนดาเนินการเลือกตั้ง
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและอุปกรณ์
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ
(4) แต่งตั้งคณะทางานเลือกตั้ง ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสานักงานเลขาธิการ
แพทยสภา โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นประธาน และหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
เป็นเลขานุการซึ่งคณะทางานดังกล่าวมีหน้าที่
(ก) รับสมัครสมาชิกผู้มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ข) จัดส่งบัตรลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง และบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ค) จัดหาสถานที่ หีบรับบัตรลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์รับบัตรลงคะแนน
แบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นใดเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งสองแบบ
(5) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อนับและรวมคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง และบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในช่วงเวลาเดียวกัน
(6) ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ
(7) ชี้แจงหรือตอบปัญหาอันเกี่ยวข้องกับการดาเนินการเลือกตั้ง ในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือ
คัดค้านก่อน ระหว่าง หรือหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง
(8) หน้าที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการเลือกตั้ง
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หมวด 3
การรับสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้อ 11 ให้คณะอนุกรรมการประกาศจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระการเลือกตั้งนั้น
พร้อมทั้งกาหนดสถานที่ที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง และกาหนดระยะเวลายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้สมาชิกทราบ
ข้อ 12 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2525
ข้อ 13 การสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือผู้แทนกลุ่มผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครรับเลื อ กตั้ ง
ตามแบบที่คณะอนุกรรมการกาหนด ณ สถานที่ และภายในกาหนดระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้
ให้คณะทางานตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และแนะนาผู้สมัครเกี่ยวกับเอกสารที่สมัครในกรณีที่
เอกสารนั้นไม่ครบถ้วน
ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน และออกใบรับให้แก่ผู้สมัคร
หรือผู้แทนกลุ่มผู้สมัครที่ได้ยื่นใบสมัครในวันที่รับสมัคร
ในกรณีที่ผู้สมัครหรือผู้แทนกลุ่มผู้สมัครมาก่อนเปิดรับสมัครในแต่ละวัน ให้ถือว่ามาพร้อมกัน
หรือในระหว่างเปิดรับสมัคร ถ้าผู้สมัครหรือผู้แทนกลุ่มผู้สมัครมาพร้อมกัน หากไม่สามารถตกลงลาดับ
หมายเลขประจาตัวผู้สมัครกันได้ให้ใช้วิธีจับสลาก
ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รหรื อ ผู้ แ ทนกลุ่ ม ผู้ ส มั ค รมาสมั ค รในระหว่ า งเวลาท าการไม่ พ ร้ อ มกั น
ให้เรียงลาดับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัครก่อนหลังต่อเนื่องจากหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
ในกรณีที่ผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ถอนการสมัครรับเลือกตั้งก่อนพ้นกาหนดการรับสมัครเลือกตั้ ง
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิสมัครใหม่ในการเลือกตั้งคราวนี้ และมิให้เลื่อนหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่คงเหลืออยู่
ข้อ 14 หลังพ้นกาหนดการรับสมัครเลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครตามข้อ 12 ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน แล้วแจ้งให้ผู้สมัครทราบและประกาศรายชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติดงั กล่าว ไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานเลขาธิการแพทยสภา และเว็บไซต์แพทย
สภา
ในกรณีที่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการถอนชื่อผู้นั้นออกจาก
ทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และมิให้เลื่อนหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่คงเหลืออยู่
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ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ถ้าผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งก่อนหรือ
หลังประกาศ โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานอนุกรรมการ ให้ประธานอนุกรรมการประกาศถอน
การรับสมัครและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยตามวรรคหนึ่ง และมิให้เลื่อนหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ที่คงเหลืออยู่
ถ้าผู้สมัครมีจานวนครบตามจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระนั้นตามข้อ 8 ให้ถือว่าผู้สมัคร
รับเลือกตั้งที่มีรายชื่อซึ่งอยู่ในประกาศที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และไม่ต้องมีการดาเนินการเลือกตั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ครบจานวนตามประกาศข้อ 8 ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่มีรายชื่อซึ่งอยู่ในประกาศที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และให้
คณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้งจนกว่าจะได้ครบจานวนกรรมการ
หมวด 4
การลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง
ข้อ 15 ให้คณะอนุกรรมการจัดทาบัตรเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ต้องมีจานวนรายชื่อผู้สมัครตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง
(2) ต้องมีลายมือชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน
(3) รายละเอียดอื่นที่คณะอนุกรรมการกาหนด
ข้อ 16 ในวาระการเลือกตั้งแต่ละครั้งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสียจะถือเป็น
คะแนนเลือกตั้งมิได้
(1) บัตรที่มิใช่บัตรที่คณะอนุกรรมการส่งให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน
(2) บัตรที่มีเครื่องหมายกากับชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(3) บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของสมาชิกผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(4) บัตรที่คณะอนุกรรมการประกาศยกเลิกก่อนกาหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน
(5) บัตรที่ส่งถึงคณะอนุกรรมการหลังกาหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน
(6) บัตรที่คณะอนุกรรมการกาหนดวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าเป็นบัตรเสีย
หมวด 5
วิธีการลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขวิธีการลงคะแนนแบบบัตร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้คณะอนุกรรมการดาเนินการ
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หมวด 6
การควบคุมและดาเนินการนับคะแนน
ข้อ 18 ให้คณะอนุกรรมการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามลาดับคะแนนสูงสุดลงมา ในกรณี
ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในลาดับก่อนเป็นผู้อยู่ใน
อันดับต้นกว่า
ให้ผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาจนครบตามจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ตามข้อ 8 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แล้วให้ประธานอนุกรรมการลงนามในประกาศผลการเลือกตั้ง
ภายในวันที่นับคะแนนเสร็จสิ้นในที่เปิดเผย ณ สานักงานเลขาธิการแพทยสภา และเว็บไซต์แพทยสภา
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 19 ในการเลื อ กตั้ ง กรรมการครั้ ง แรกตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา

