
1. นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
และผลคะแนน E-Vote

2. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็น 

รองประธานราชวทิยาลยัฯ 

27 พ.ค.- 14 มิ.ย. 2564

1-15 ส.ค.2564 

ตรวจทานข้อมูล
สมาชิกของ
ราชวทิยาลยัฯ
กบัแพทยสภา

ส.ค.

Timeline

VOTE

Registration & Verification: 
ราชวทิยาลยัฯตรวจทานขอ้มูลสมาชิก
ของราชวทิยาลยัฯกบัแพทยสภา
เพ่ือใชใ้นขั้นตอนการลงทะเบียนใช้
สิทธิ E-Vote ผา่นระบบเลือกตั้ง
Online ของแพทยสภา
ภายในวนัท่ี 1-30 ม.ิย.2564

1.แจ้งก าหนดการ
เลือกตั้ง

2.สมาชิกเสนอช่ือ
รองประธานฯ

การลงคะแนน
E-Vote และ
บัตรเลือกตั้ง

1.ประกาศรายช่ือผู้สมัคร
2.ผู้สมัครแสดงวสัิยทัศน์และ

นโยบายผ่าน Website
3.ลงทะเบียนใช้สิทธิ E-Vote

4.ส่งบัตรเลือกตั้งของราชวทิยาลยัฯ 

1. เลขาธิการแจง้วนั เวลา และสถานท่ี ของ
การประชุมใหญ่เพ่ือการเลือกตั้งใหส้มาชิก
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั
2.สมาชิกเสนอช่ือผูส้มควรเป็นรองประธาน
ต่อเลขาธิการไดไ้ม่เกินคนละ 1 ช่ือ ผา่น
Website www.rcat.org  >>> Member area
ภายในวนัท่ี 27 พ.ค.-14 ม.ิย.2564

พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

1-30 มิ.ย.2564

1-31 ก.ค.2564 28-29 ส.ค.2564 

1. กรรมการการเลือกตั้งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 2 ท่าน 
จากประธานราชวทิยาลยัฯ ด าเนินการนบัคะแนน
จากบตัรเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกอาวโุส 2 ท่าน ท่ี
ไดรั้บเชิญร่วมเป็นสกัขีพยาน และ รวบรวมผล
คะแนน E-Vote จากระบบเลือกตั้ง online ของ
แพทยสภา ในวนัท่ี 28 ส.ค. 2564
2. ประธานราชวทิยาลยัฯ ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บ
คะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้งเป็น “รองประธาน
ราชวทิยาลยัฯ วาระ 2565-2566” ในการประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี ในวนัท่ี 29 ส.ค. 2564

การเลือกตั้งรองประธานราชวทิยาลยัวสัิญญีแพทย์แห่งประเทศไทยวาระ 2565-2566
1.เลขาธิการประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็น
รองประธานใหแ้ก่สมาชิกท่ีมีสิทธิออกเสียงทราบ
ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการประชุมเลือกตั้ง
2. ผูส้มคัรรับเลือกตั้งรองประธานฯแสดงวสิยัทศัน์
และนโยบายผา่น Website www.rcat.org 
3. E-Vote: ใหส้มาชิกท าการลงทะเบียนใชสิ้ทธิ E-
Vote ผา่นระบบเลือกตั้งOnlineของแพทยสภา 
ภายในวนัท่ี 1-25 ก.ค.2564
4. บัตรเลือกตั้ง: ส่งบตัรเลือกตั้งของราชวทิยาลยัฯ 
ใหส้มาชิกท่ีไม่ประสงคล์งคะแนน E-Vote
ภายในวนัท่ี 26-31 ก.ค.2564

* สมาชิกมสิีทธิออกเสียงได้คนละ 1 คะแนน 
ผา่น E-Vote หรือ ผา่นบตัรเลือกตั้ง:
1. E-Vote: ใหส้มาชิกท าการการลงคะแนน 
ผา่นระบบเลือกตั้งOnlineของแพทยสภา
*ระบบจะปิดรับการลงคะแนนภายใน
เวลา 23.00 น. วนัที ่15 ส.ค.2564
2. บัตรเลือกตั้ง: ใหส้มาชิกท าการการ
ลงคะแนนผา่นบตัรเลือกตั้งของราชวทิยาลยัฯ 
*ปิดรับบตัรบตัรเลือกตั้งท่ีมีหลกัฐานทาง
ไปรษณีย ์ ภายในวนัท่ี 15 ส.ค.2564 เท่านั้น



❖ ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง:สมาชิกมสิีทธิออกเสียงได้คนละ 1 คะแนน ผ่าน E-Vote หรือ ผ่านบตัรเลือกตั้ง
➢ 1-25 กรกฎาคม 2564 : สมาชิกท าการลงทะเบียนใชสิ้ทธิ E-Vote จากระบบเลือกตั้ง online ของแพทยสภา
➢ 26-31 กรกฎาคม 2564 : สมาชิกรอรับบตัรเลือกตั้งของราชวิทยาลยัฯ (เฉพาะสมาชิกท่ีไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิ E-Vote)

❖ 7 สิงหาคม 2564 : หากสมาชิกยงัไม่ไดรั้บบตัรเลือกตั้ง ขอใหแ้จง้เร่ืองร้องมายงัส านกังานเลขาธิการราชวิทยาลยัฯทางEmail
เพ่ือตรวจสอบรายช่ือและท่ีอยูส่มาชิกท่ีมีสิทธิเลือกตั้งอีกคร้ัง

➢ 1-15 สิงหาคม 2564 : สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งผ่าน E-Vote จากระบบเลือกตั้ง online ของแพทยสภา
หรือลงคะแนนเลือกตั้งผ่านบัตรเลือกตั้งของราชวิทยาลยัฯ 

❖ E-Vote: ระบบจะปิดรับการลงคะแนนE-Vote ภายใน เวลา 23.00 น. วนัที่ 15 สิงหาคม 2564
❖ บัตรเลือกตั้ง: ปิดรับบตัรบตัรเลือกตั้งท่ีมีหลกัฐานทางไปรษณีย ์ภายในวนัที่ 15 สิงหาคม 2564 เท่าน้ัน

➢ 28 สิงหาคม 2564 : กรรมการการเลือกตั้ง ด าเนินการรวบรวมผลคะแนน E-Vote จากระบบเลือกตั้ง online ของแพทยสภา 
และนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกอาวโุส 2 ท่าน ท่ีไดรั้บเชิญร่วมเป็นสกัขีพยาน

❖ ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองบัตรเลือกตั้ง โดยกรรมการการเลือกตั้งแลว้วา่ ไม่เป็นบัตรเสีย ดงัน้ี
1. บตัรท่ีอยูใ่นซองส่งกลบับตัรเลือกตั้งมายงัราชวิทยาลยัฯ โดยท่ีมีหลกัฐานทางไปรษณีย ์ภายในวนัท่ี 15 ส.ค.2564 เท่านั้น
2. บตัรท่ีสมาชิกท่ีมีสิทธิเลือกตั้งไดท้ าการลงคะแนนเลือกตั้งโดยท าเคร่ืองหมายถูกตอ้งและล าดบัท่ีของบตัรเลือกตั้งถูกตอ้งไม่พบความผดิปกติ

➢ 29 สิงหาคม 2564 : ประธานราชวทิยาลยัวสัิญญแีพทย์ฯ ประกาศรายช่ือ ผูไ้ดรั้บคะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้ง
เป็น“รองประธานราชวทิยาลยัวสัิญญแีพทย์ฯ วาระ 2565-2566” ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี

Timeline การเลือกตั้งรองประธานราชวทิยาลยัวสัิญญีแพทย์แห่งประเทศไทยวาระ 2565-2566



การเลือกตั้งรองประธานราชวทิยาลยัวสัิญญแีพทย์แห่งประเทศไทย
( E-Vote ผ่านระบบเลือกตั้ง Online ของแพทยสภา )

❖ สมาชิกที่จะใช้สิทธ์ิเลือกตั้งต้องมี Pincode ของแพทยสภาก่อน ซ่ึงสมาชิกสามารถเข้าไปสร้าง Pincode ด้วยตนเอง ที่ website แพทยสภา 
MD eService: https://allregist.com/evote/register/?loginID=74d8ce91d143cad52fad9d3661dded18 click link

https://allregist.com/evote/register/?loginID=74d8ce91d143cad52fad9d3661dded18


การเลือกตั้งรองประธานราชวทิยาลยัวสัิญญแีพทย์แห่งประเทศไทย
( E-Vote ผ่านระบบเลือกตั้ง Online ของแพทยสภา )

➢ 1-25 กรกฎาคม 2564 : สมาชิกท าการลงทะเบียนใช้สิทธิ 
E-Vote จากระบบเลือกตั้ง online ของแพทยสภา

➢ 1-15 สิงหาคม 2564 : สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งผ่าน E-Vote 
❖ ระบบจะปิดรับการลงคะแนนE-Vote ภายในเวลา 23.00 น. วนัที ่15 สิงหาคม 2564



1. บัตรทีอ่ยู่ในซองส่งกลบับัตรเลือกตั้งมายงัราชวทิยาลยัฯ
โดยทีม่ีหลกัฐานทางไปรษณย์ี ภายในวนัที ่15 ส.ค.2564 เท่าน้ัน

การเลือกตั้งรองประธานราชวทิยาลยัวสัิญญแีพทย์แห่งประเทศไทย
( ระบบบัตรเลือกตั้งของราชวทิยาลยัฯ )

2.บัตรทีส่มาชิกทีม่ีสิทธิเลือกตั้งได้ท าการลงคะแนนเลือกตั้ง
โดยท าเคร่ืองหมายถูกต้องและล าดับทีข่องบัตรเลือกตั้งถูกต้องไม่พบความผดิปกติ

❖ ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองบัตรเลือกตั้ง โดยกรรมการการเลือกตั้งแล้วว่า ไม่เป็นบัตรเสีย ดังนี ้ 

➢ 26-31 กรกฎาคม 2564 : สมาชิกรอรับบัตรเลือกตั้งฯ 
(เฉพาะสมาชิกทีไ่ม่ประสงค์ใช้สิทธิ E-Vote) 

➢ 1-15 สิงหาคม 2564 : สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งผ่านบัตรเลือกตั้งฯ
➢ 28 สิงหาคม 2564 : กรรมการการเลือกตั้งนับคะแนนจากบัตร

เลือกตั้ง โดยมีสมาชิกอาวุโส 2 ท่าน ทีไ่ด้รับเชิญร่วมเป็นสักขีพยาน


