
 

 

ระเบียบราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
__________________________________________ 

 

อาศัยอำนาจและหน้าที่ตามความในข้อ ๑๑ (๑๐) และข้อ ๒๕ (๓) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราช

วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

จึงมีมติเม่ือวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์

แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕”  

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  

 ข้อ ๓  บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และคำสั่งอื่นใดในส่วน

ที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้  

 “ราชวิทยาลัย”  หมายถึง  ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  

 “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสามัญแห่งราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  

 “ผู้สมัคร”  หมายถึง  สมาชิกสามัญแห่งราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่มีความ

ประสงค์สมัครเป็นคณะกรรมการอำนวยการ 

“วิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายถึง  วิธีการออกเสียงเลือกตั้งที่กระทำโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน  

“อิเล็กทรอนิกส์”  หมายถึง  การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า หรือ

วิธีอื ่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้ วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรือ

อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น   

“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับ

เลือกตั้งโดยสมาชิก  

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการอำนวยการ      

“คณะกรรมการกลาง”  หมายถึง  คณะกรรมการกลางของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย   



 

 

“อนุกรรมการ”  หมายถึง  อนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และต้องเป็น

สมาชิก  

“คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง  คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 

 

หมวด ๑  

การเลือกตั้งกรรมการโดยสมาชิก 

        ________________________________ 
 

 ข้อ ๕  ให้มีการเลือกตั ้งกรรมการจำนวน ๑๒ คน ในตำแหน่งตามความในข้อ ๑๗ (๒) แห่ง

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  ในขณะเลือกตั้งตามวาระทุกสามปี 

โดยเลือกประธานเพียงตำแหน่งเดียว และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานเสนอชื่อผู้สมัครร่วมคณะให้สมาชิกทราบ

ก่อนการเลือกตั้ง ตามความในข้อบังคับฯ ข้อ ๑๙  

ข้อ ๖  การเลือกตั้งกรรมการกระทำได้ ๒ วิธี ดังนี้  

 (๑)  วิธีการลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง  

 (๒)  วิธีการลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์  

 ซึ่งสมาชิกมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น  

 สมาชิกที่มีความประสงค์จะลงคะแนนด้วยวิธีตาม (๒) ให้แจ้งความจำนงมายังสำนักงานราช

วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยตามประกาศของคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 

 ข้อ ๗ ให้นายทะเบียน ในฐานะผู้รับผิดชอบทะเบียนสมาชิก ปรับปรุงชื่อ สกุล ที่อยู่ที่สามารถ

ติดต่อได้ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน ก่อนที่คณะอนุกรรมการจะดำเนินการเลือกตั้ง  

 

หมวด ๒  

คณะอนุกรรมการ  

        ________________________________ 
 

 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก่อนกรรมการหมดวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย

ยี่สิบวัน เพ่ือดำเนินการเลือกตั้งกรรมการให้ทราบผลก่อนคณะกรรมการหมดวาระไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  

อนุกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช

กรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยอนุโลม และจะต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการเลือกตั้งคราวนั้น  



 

 

อนุกรรมการที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสองให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติ ในกรณีที่

อนุกรรมการต้องพ้นตำแหน่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมให้

ครบตามจำนวนที่กำหนด  

ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการมีจำนวน ๕ คน ประกอบด้วย  

(๑) ผู้แทนคณะกรรมการกลาง (หัวหน้าหรือผู้แทนหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาทุกสถาบันที่มีการ

ฝึกอบรมหลักสูตรทางรังสีวิทยาที่มีการฝึกอบรมหลักสูตรทางรังสีวิทยาที่แพทยสภารับรอง) โดยให้คณะกรรมการ

กลางคัดเลือกกันเอง  

(๒)   ผู้แทนซึ่งเลือกโดยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยต้องเป็นรังสีแพทย์ 

(๓)   ผู้แทนซึ่งเลือกโดยสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย โดยต้องเป็นรังสี

แพทย์  

(๔)  ผู้แทนซึ่งเลือกโดยสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย โดยต้องเป็นรังสีแพทย์ 

(๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน  จากสมาชิก แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ  

ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งประชุมเพ่ือเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ  

ข้อ ๑๐  ให้หัวหน้าสำนักงานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๑๑  ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑)  ดำเนินการเลือกตั้งด้วยวิธีลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง และ/หรือ วิธีลงคะแนนแบบบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ 

(๒)   จัดทำประกาศเรื่องวิธีการเลือกตั้ง 

(๓)   รับสมัครสมาชิกผู้มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

(๔)   จัดส่งบัตรลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง และบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(๕)  จัดหาสถานที่สำหรับตั้งหีบบัตรลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์รับบัตรลงคะแนน

แบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือความปลอดภัยในการรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งสองแบบ 

(๖) ดำเนินการ หรือแต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือนับและรวบรวมคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง และบัตร

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงเวลาเดียวกัน 

(๗)   ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ 

(๘) ชี้แจงหรือตอบปัญหาอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนหรือ

คัดค้าน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการประกาศผลเลือกตั้ง  

  (๙)  แก้ไขปัญหาอันอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินการเลือกตั้ง 



 

 

หมวด ๓  

การรับสมัครเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

        _________________________________ 
 

 ข้อ ๑๒  ให้คณะอนุกรรมการประกาศกำหนดสถานที่สำหรับยื่นใบสมัครรับเลือกและระยะเวลายื่น

ใบสมัครรับเลือกตั้งให้สมาชิกทราบ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนถึงวันเลือกตั้ง  

 ข้อ ๑๓  ผู้สมัครและผู้สมัครร่วมคณะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และเป็นสมาชิกสามัญแห่งราชวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๔  การสมัครรับเลือกตั้ง ผู ้สมัครต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่คณะอนุกรรมการ

กำหนด ณ สถานที่ และภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้ หากผู้สมัครไม่อยู่ในวิสัยที่จะยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

อาจมอบอำนาจให้ผู้สมัครร่วมคณะยื่นใบสมัครแทนก็ได้ 

 ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และแนะนำผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครเกี่ยวกับ

เอกสารที่สมัครในกรณีที่เอกสารนั้นไม่ครบถ้วน  

 ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน และออกใบรับให้แก่ผู้สมัครหรือ

ผู้แทนผู้สมัครที่ได้ยื่นใบสมัครในวันที่รับสมัคร 

 ในกรณีที่ผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครมาก่อนเปิดรับสมัครในแต่ละวัน ให้ถือว่ามาพร้อมกันหรือใน

ระหว่างเปิดรับสมัคร ถ้าผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครมาพร้อมกัน หากไม่สามารถตกลงลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

กันได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

 ข้อ ๑๕ หลังพ้นกำหนดการรับสมัครเลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมคัร

ตามข้อ ๑๒ ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน แล้วแจ้งให้ผู้สมัครทราบและประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติ

ดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานราชวิทยาลัย และเว็บไซต์ราชวิทยาลัย  

 ในกรณีที่ผู ้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการถอนชื่อผู ้นั ้นออกจาก

ทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และมิให้เลื่อนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่คงเหลืออยู่ 

 ในกรณีที่ผู ้สมัครมีคุณสมบัติครบตามวรรคหนึ่งขอถอนการสมัครก่อนหรือหลังประกาศโดยทำ

หนังสือยื่นต่อคณะอนุกรรมการ ให้คณะอนุกรรมการประกาศถอนการรับสมัครและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยตาม

วรรคหนึ่ง และมิให้เลื่อนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่คงเหลืออยู่ 

 

 

 



 

 

หมวด ๓  

การลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง  

        ________________________________ 
 

 ข้อ ๑๖ ให้คณะอนุกรรมการจัดทำบัตรเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(๑)  ต้องมีรายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้สมัครร่วมคณะครบตามจำนวนคณะกรรมการตามข้อ ๕ 

(๒)  ต้องมีเลขลำดับและชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน 

(๓)  รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่คณะอนุกรรมการกำหนด 

(๔)  ให้คณะอนุกรรมการกำหนดลักษณะที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย  

หมวด ๔  

การลงคะแนนด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์  

        ________________________________ 
 

 ข้อ ๑๗ ให้คณะอนุกรรมการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขวิธีการลงคะแนนแบบบัตร

อิเล็กทรอนิกส์  

หมวด ๕  

การควบคุมและดำเนินการนับคะแนน  

        ________________________________ 
 

 ข้อ ๑๘ ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการนับคะแนนทั้งสองวิธีให้เสร็จสิ้นในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน

ราชวิทยาลัย   

หมวด ๖  

การประกาศผลการเลือกตั้ง  

        ________________________________ 
 

 ข้อ ๑๙ ให้ประธานคณะอนุกรรมการลงนามในประกาศผลการเลือกตั้งภายในวันที่นับคะแนนเสร็จ

สิ้นในทีเ่ปิดเผย ณ สำนักงานราชวิทยาลัย และเว็บไซต์ราชวิทยาลัย  

 

 



 

 

หมวด ๗  

บทเฉพาะกาล  

        ________________________________ 
 

 ข้อ ๒๐ ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งแรกตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ระเบียบมีผลบังคับใช้  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒนา ถนอมเกียรติ  

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  


