
 

 
 
 

ประกาศราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ฉบับท่ี 11  / 2564 

เรื่อง   การเลือกต้ังคณะผู้บริหารราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
 วาระ พ.ศ. 2565-2566 

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

 อาศัยระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะผูบ้รหิารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 
2564 หมวดที่ 1 ข้อที่ 6 โดยคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ขอประกาศกำหนดรายละเอียดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2565-2566 ดังนี้ 

1. เลือกต้ังคณะผู้บริหารราชวิทยาลยัฯ จำนวน 15 คน 

2. การสมัครรับเลือกต้ัง 

2.1 การสง่ใบสมัครรับเลอืกตั้ง 

(1) ผู้สมัครสง่ใบสมัครรบัเลือกตั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fammed.election@gmail.com 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 

(2) ผู้สมัครสง่ใบสมัครรบัเลือกตั้งทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัวแหง่ประเทศไทย ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบรุีตัด
ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โดยเอกสารจะตอ้งถึงสำนักงานราชวิทยาลัยฯ ไม่เกิน
วันที่ 30 กันยายน 2564 

ในกรณีที่มสีมาชิกสามัญเสนอให้เป็นผู้รบัสมัครเลือกตัง้ จะตอ้งมลีายเซ็นผู้เสนออย่างน้อย 10 
คน และผู้ถูกเสนอต้องเซ็นยินยอมเข้าสมัครรบัการเลอืกตั้ง แล้วส่งต่อผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ตามวิธี (1) 
หรือ (2)  

2.2 ระยะเวลาการส่งใบสมัครรับเลือกตั้ง 
ระหว่างวันท่ี 1 – 30 กันยายน 2564 

2.3 คุณสมบัติของผูส้มัครรับเลอืกตั้ง 
2.3.1 เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเริ่มต้นรับสมัคร (วันท่ี 1 

กันยายน 2564) 
2.3.2 ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยต้องคดีของแผ่นดิน ทั้งทางแพ่งและอาญา หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี 

หรือถูกพิพากษาใหจ้ำคุกหรือรอลงอาญา 
2.3.3 มีคุณสมบัติตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ด้วย ดังนี้ 

ก. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ข. เป็นผู้ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือเพกิถอนใบอนญุาต 
ค. เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

2.4 การประกาศรายช่ือผูส้มัครรับเลอืกตั้งทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วน  

ผู้สมัครรบัเลือกตัง้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รบัการประกาศรายช่ือ พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 
ภายในวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 
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3. การลงคะแนนเลือกต้ัง  

3.1 ผู้มสีิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องเป็นสมาชิกสามญัมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 90 วันก่อนการเลือกตัง้  

3.2 การลงคะแนนเลือกตัง้ จะดำเนินการ 2 วิธี คือ 

ก. แบบบัตรเลือกตัง้  
คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง จะจัดส่งเอกสารรายละเอียดของผู้สมัครรบัเลือกตัง้และใบลงคะแนน
เลือกตั้งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564   ให้สมาชิกท่ีไมไ่ด้แจ้งความประสงค์ในการ
ลงคะแนนเลือกต้ังแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ทัง้นี้ บัตรลงคะแนนเลือกตั้งจะต้องถูก
ส่งกลับมาถึงสำนักงานราชวิทยาลัยฯ ไม่เกินวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. 

ข. แบบบัตรอิเล็กทรอนกิส์ (E-Voting)  
คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง จะสง่รายละเอียดและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหส้มาชิกที่ลงทะเบียน
แจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนแบบบัตรอเิล็กทรอนกิส์ ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ (Email) ที่
ท่านลงทะเบียนไว้ และจะเปิดระบบใหส้มาชิกลงคะแนนเลอืกต้ัง ตั้งแต่วันท่ี 23 ตุลาคม 2564 
เวลา 08.30 น. – 22 พฤศจิกายน 2564  เวลา 16.30 น.  

4. การตรวจนับคะแนนเลือกต้ัง  

การตรวจนบัคะแนนเลือกตัง้ จะดำเนินการ ณ สำนักงานราชวิทยาลัยฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  

ท้ังนี้ กรณีเกิดปัญหาใด ๆ ในกระบวนการเลือกต้ังนี้ ให้ถอืว่าการตัดสินของคณะอนุกรรมการเลือกต้ัง
เป็นท่ีสิ้นสุด 

  ประกาศ ณ วันที่  24  สิงหาคม 2564                 

                                                                
                        นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 
                                                            ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง 

       คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
           วาระ พ.ศ. 2565-2566 

 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VpCgJJ7FWPoJ41t9pAHzBlrVECi3M1Ks?us

p=sharing 

    รายละเอียดการเลอืกตั้งฯ 2565-66 

 

                                Link: https://bit.ly/3gtO9bE 

 

ลงทะเบียนแจ้งความประสงคล์งคะแนน E-Voting 
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กำหนดกจิกรรมการเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ วาระ พ.ศ. 2565 – 2566 
 

วันที ่ กิจกรรม 

วันที่ 1-30 กันยายน 2564 
ผู้สมัครสง่ใบสมัครรับเลือกตัง้ ทางไปรษณีย ์หรือ  
Email:  fammed.election@gmail.com  

วันที่ 6 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 
ลงทะเบยีนแจง้ความประสงค์ลงคะแนนแบบบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  ประกาศรายชื่อผูส้มัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 

ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 

ส่งเอกสารรายละเอียดผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเอกสาร
ลงคะแนนถงึสมาชิกทางไปรษณีย์ สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนแบบบตัร
อิเล็กทรอนิกส ์
ส่งรายละเอียดและวิธีการเลือกตัง้ E-Voting สำหรบัสมาชิกที่
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนแบบบตัร
อิเล็กทรอนกิส ์ทาง Email ที่ลงทะเบยีนไว ้

วันที่ 23 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2564 
สมาชิกลงคะแนนเลือกตัง้และส่งกลับทางไปรษณีย์  หรือ 
ลงคะแนนแบบบตัรอิเล็กทรอนิกส์  

23 พฤศจิกายน 2564 นับคะแนนเลือกตั้ง 
24 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการเลือกตั้ง 
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