
ระเบียบการเลือกตั้งผู้บริหารราชวิทยาลยัจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2 ปี 

 

 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2541  หมวด 3 ว่าด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย จึงขอกำหนดระเบยีบการเลือกตั้งผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ เป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการเลือกตั้ง อีก 3 คน ซึ่งประธานกรรมการเลือกตั้ง
เป็น ผู้แต่งตั้ง 
 2.    คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ดังนี้ 

     2.1  ดำเนินการเลือกตั้งตามระเบียบราชวิทยาลัย 
        2.2  ควบคุมการประชาสัมพันธ์ ติดต่อสมาชิก 

     2.3  พิจารณาบัตรดี บัตรเสีย 
       2.4  ตัดสินผลการเลือกตั้งและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

3.   คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ และสมาคมจักษุฯ  
  2.1  เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ 
  2.2  ไม่เคยได้รับโทษ หรือการภาคทัณฑ์จากแพทยสภา  
 4.   ให้มีการเลือกตั้งประธานราชวิทยาลัยฯ และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 1 ตำแหน่ง
ก่อน เมื่อเลือกประธานฯ เสร็จสิ้นแล้วจึงจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการราชวิทยาลัยฯ 9 ตำแหน่งต่อไป 
 5.   คณะกรรมการราชวิทยาลัยฯ ประกอบไปด้วย ประธาน 1 ตำแหน่ง ,กรรมการจากการเลือกตั้ง 9 
ตำแหน่ง , กรรมการที่ประธานแต่งตั้ง 3 ตำแหน่ง    และหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมหรือผู้แทนจากทุกสถาบันที่มี
การฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา โดยประธานและกรรมการจะอยู่ในวาระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
ของปีที่ได้รับการเลือกตั้ง และจะครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม ในอีก 2 ปีถัดไป รวมเวลาที่อยู่ในหน้าที่มีกำหนด 
2 ปี  
 6.   การเลือกตั้งประธานฯ และนายกสมาคมฯ  

6.1  ตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยฯ ให้ผู้ที่ยินดีและเต็มใจทำงานให้แก่ราชวิทยาลัยฯ  แสดง
ความ จำนงสมัครเข้ารับเลือกตั้ง 

6.2  สมาชิกให้ออกเสียงเลือกตั้งประธานทางไปรษณีย์ เนื่องจากมีสมาชิกจำนวนมากไม่สามารถ
มารว่มประชุมใหญ่สามัญประจำปีของราชวิทยาลัยฯ ได้ 

  6.3  การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีเวลาพิจารณาไตร่ตรอง ผู้ที่สมัครรับ
        เลือกตั้ง อย่างละเอียดรอบคอบ 

6.4  เพื่อให้เป็นไปตามแบบเดียวกันกับการเลือกตั้งต่าง ๆ เช่น กรรมการแพทยสภา/นายก
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และการเลือกตั้งกรรมการของราชวิทยาลัยอื่น ๆ โดยใช้
วิธีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 

 



6.5  กำหนดการเลือกตั้งประธาน และนายกสมาคมฯ 
  เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งได้รับรายชื่อผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานและนายก

สมาคมฯ แล้ว จะดำเนินการส่งรายชื่อและรายละเอียดของผู้สมัครพร้อมทั้งบัตรลงคะแนน
เลือกประธานและนายกสมาคมฯ ไปยังสมาชิกทางไปรษณีย์ เพ่ือให้สมาชิกเลือกประธาน
และนายกสมาคมเพียง 1 คน และให้ส่งกลับทางไปรษณีย์ โดยใช้ซองติดแสตมป์ที่ทาง             
ราชวิทยาลัยฯ ไดแ้นบไปพร้อมกับบัตรเลือกตั้งแล้ว โดยขอให้สมาชิกส่งมาให้ทันตาม
กำหนดที่ระบุไว้ในบัตรเลือกตั้ง และส่งกลับมาทางไปรษณีย์โดยใช้ซองท่ีแนบไปให้เท่านั้น 
ห้ามส่งกลับมาโดยวิธีอ่ืน 

6.6   บัตรเลือกตั้งที่ถูกต้องสมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วย 
  6.6.1  หมายเลขบัตรเลือกตั้ง 
  6.6.2  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  6.6.3  เลือกผู้สมัครเพียง 1 คน 

6.6.4  ลายเซ็นประธาน/หรือ กรรมการการเลือกตั้ง  
6.7   บัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
  6.7.1  เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานมากกว่า 1 คน 
  6.7.2  เลือกผู้ไม่มีชื่อในบัตรเลือกตั้งเป็นประธาน 
  6.7.3  ส่งมาถึงราชวิทยาลัยฯ หลังวันและเวลาที่กำหนด 
  6.7.4  ต้องใช้บัตรเลือกตั้งที่ส่งไปจากราชวิทยาลัยฯและมีลายเซ็นของประธานหรือ

กรรมการเลือกตั้งตัวจริง ห้ามถ่ายสำเนาและส่งกลับมาทางไปรษณยี์โดยใช้ซองที ่                  
ราชวิทยาลัยแนบไปให้เท่านั้น 

6.8   กำหนดการนับคะแนนเลือกตั้งประธานและนายกสมาคม กำหนดโดยคณะกรรมการ
เลือกตั้งตามวัน-เวลาที่เหมาะสม 

6.9  ให้มกีาร declare ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร ของผู้สมัครประธาน
ราชวิทยาลัยฯ ในใบสมัครและบัตรเลือกตั้งประธานฯ ดังนี้ 

 6.9.1 เดินทางประชุมต่างประเทศด้วยการสนับสนุนของบริษัทยา หรือบริษัทเครื่องมือแพทย์ 
หรือหน่วยงานเอกชน (ยกเว้นการประชุมด้วยทุนส่วนตัวและทุนสถาบัน) จำนวน....ครั้ง 

 6.9.2 เดินทางเป็นวิทยากรในการประชุมต่างประเทศด้วยการสนับสนุนของบริษัทยา หรือบริษัท
เครื่องมือแพทย์ หรือหน่วยงานเอกชน (ยกเว้นการประชุมด้วยทุนส่วนตัวและทุนสถาบัน)                    
จำนวน....ครั้ง 

 6.9.3 เป็นที่ปรึกษาบริษัทยา หรือบริษัทเครื่องมือแพทย์ หรือหน่วยงานเอกชน จำนวนกีบ่ริษัท 
6.9.4 รับทุนวิจัยจากบริษัทยา หรือบริษัทเครื่องมือแพทย์ หรือหน่วยงานเอกชน จำนวน....บริษัท 

 7.   การเลือกตั้งกรรมการจากการเลือกตั้ง ( 9 ตำแหน่ง) 
7.1  คณะกรรมการเลือกตั้งจะส่งใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการราชวิทยาลัยฯ ไปให้สมาชิกที่

สนใจจะสมัครเป็นกรรมการฯ กรอกใบสมัคร และส่งกลับมายังราชวิทยาลัยฯตามวันและ
เวลาที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด  



7.2  เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการพร้อมทั้ง
รายละเอียดของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งรายชื่อผู้สมัครพร้อมบัตรเลือกตั้งไป
ยังสมาชิกเพ่ือให้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการทางไปรษณีย์ต่อไป เมื่อสมาชิกได้รับบัตร
ลงคะแนนแล้ว ให้ลงคะแนนเลือกกรรมการจำนวน 9 ท่าน และส่งบัตรเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย์ โดยใช้ซองติดแสตมป์ที่ทางราชวิทยาลัยฯ จัดให้เท่านั้น ภายในวันและเวลาที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด ห้ามส่งบัตรลงคะแนนกลับมาโดยวิธีอ่ืน 

7.3 บัตรเลือกตั้งที่ถูกต้องสมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วย 
  7.3.1  หมายเลขบัตรเลือกตั้ง 
  7.3.2  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

7.3.3   เลือกผู้สมัครไม่เกิน 9 คน   
7.3.4   มีลายเซ็นประธาน หรือ กรรมการการเลือกตั้ง 

7.4  บัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
  7.4.1  เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 9 คน 
  7.4.2  เลือกผู้ไม่มีชื่อในบัตรเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
  7.4.3  ส่งมาถึงราชวิทยาลัยฯ หลังวันและเวลาที่กำหนด 
  7.4.4  ต้องใช้บัตรเลือกตั้งที่ส่งไปจากราชวิทยาลัยฯ เท่านั้น ห้ามถ่ายสำเนา 
7.5  กำหนดการนับคะแนนกรรมการ 

คณะกรรมการเลือกตั้งจะกำหนดวันและเวลาที่จะทำการนับคะแนนตามท่ีเหมาะสม  
7.6  ให้มกีาร declare ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร ของผู้สมัครกรรมการ

ราชวิทยาลัยฯ ในใบสมัครและบัตรเลือกตั้งกรรมการฯดังนี้  
 7.6.1 เดินทางประชุมต่างประเทศด้วยการสนับสนุนของบริษัทยา หรือบริษัทเครื่องมือแพทย์ 

หรือหน่วยงานเอกชน (ยกเว้นการประชุมด้วยทุนส่วนตัวและทุนสถาบัน) จำนวน.....ครั้ง 
 7.6.2 เดินทางเป็นวิทยากรในการประชุมต่างประเทศนั้น ๆ ด้วยการสนับสนุนของบริษัทยา หรือ

บริษัทเครื่องมือแพทย์ หรือหน่วยงานเอกชน (ยกเว้นการประชุมด้วยทุนส่วนตัวและทุนสถาบัน) 
จำนวน....ครั้ง 

 7.6.3 เป็นที่ปรึกษาบริษัทยา หรือบริษัทเครื่องมือแพทย์ หรือหน่วยงานเอกชน จำนวนกีบ่ริษัท 
7.6.4 รับทุนวิจัยจากบริษัทยา หรือบริษัทเครื่องมือแพทย์ หรือหน่วยงานเอกชน จำนวน.....บริษัท 

8.   บัตรลงคะแนนเลือกตั้งประธานราชวิทยาลัยฯ และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
กรรมการบริหารราชวิทยาลัยและสมาคมฯของสมาชิกทางไปรษณีย์ จะเป็นความลับไม่เปิดเผยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 
และกรรมการนับคะแนนจะเป็นบุคคลภายนอกที่มิได้มีผลได้ผลเสียจากการเลือกตั้ง 
 9.   กรรมการโดยตำแหน่งจากสถาบันฝึกอบรม หมายถึงหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมที่มีการฝึกอบรม แพทย์
ประจำบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ตำแหน่งหัวหน้าสถาบันหมดวาระลง หัวหน้าสถาบันคนใหม่ จะเป็น
กรรมการใหม่แทนโดยอัตโนมัติหรือแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนก็ได้ 
 
 



 กรณีท่ีหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมต้องการลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานหรือกรรมการก็อาจกระทำได้ 
เมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นประธานหรือกรรมการ ในระหว่างดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมที่มีการฝึกอบรม 
เพื่อให้ตัวแทนจากสถาบันในช่วงนั้นไม่ได้มีคะแนนเสียงเพิ่มกว่าสถาบันอื่น จึงขอความร่วมมือมิให้เสนอชื่อ
บุคคลอ่ืนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง หากยืนยันจะเสนอชื่อ ขอให้กรรมการราชวิทยาลัยทำการลงคะแนนลับ
ว่า จะอนุมัติหรือไม่ โดยหัวหน้าสถาบันท่านนั้นไม่มีสิทธิ์ลงคะแนน  
 10.   คุณสมบัติของสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 
  ผู้ที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยฯ และสมาชิกของสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย                   
(เป็นสมาชิกครบทั้ง 2 อย่างเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง) ที่ชำระค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้วก่อนกำหนด              
การเลือกตั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเลือกตั้งหรือการออกเสียงนั้นเป็นโมฆะ 
 11.   ในกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมในตำแหน่ง 
  11.1  ประธานและนายกฯ ให้ใช้ระเบียบการเลือกตั้งแบบปกติของราชวิทยาลัยฯ 

11.2  กรรมการราชวิทยาลัยฯ และกรรมการสมาคมฯ ให้ดำเนินการเลือกต้ังทางไปรษณีย์ 
เช่นเดียวกับการเลือกตั้งประธานและนายก 

 12.   หากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานเพียงหนึ่งคน  ให้ส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ไปให้สมาชิกรับรอง 
หากมีบัตรรับรองมากกว่าบัตรไม่รับรองให้ถือว่าได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน  หากมีบัตรไม่รับรองมากกว่าบัตร
รับรอง ให้ทำการเลือกตัง้ใหม่ โดยผู้สมัครท่านนั้นยังสามารถสมัครได้ 
 13.   หากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการไม่ครบจำนวน  ให้ส่งบัตรเลือกตั้งไปให้สมาชิกรับรอง  หากมี
บัตรรับรองมากกว่าบัตรไม่รับรองให้ถือว่าได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และให้ทำการเลือกตั้งใหม่ในตำแหน่งที่ยัง
ไม่ครบ 
 

ประกาศ  ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
 

 
                                                          (รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์) 

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
 


