ข้อบังคับสัตวแพทยสภา
ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
พ.ศ. ๒๕๕๑
…………………………
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) (ง) และ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๘ คณะกรรมการ
สัตวแพทยสภา จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาตามมาตรา ๑๖(๓) ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการเลือกตั้งและการเลือกกรรมการสัตวแพทยสภา
พ.ศ.๒๕๔๕
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา พ.ศ.
๒๕๕๑“
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“คณะอนุ กรรมการการเลือกตั้ง“ หมายความว่า คณะอนุ กรรมการการเลือกตั้งกรรมการ
สัตวแพทยสภา
“ประธานอนุ กรรมการ“ หมายความว่ า ประธานคณะอนุ กรรมการการเลือกตั้งกรรมการ
สัตวแพทยสภา
“การเลือกตั้ง“ หมายความว่า การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
"สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกสัตวแพทยสภา
“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันนับคะแนนการเลือกตั้ง
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕. ก่อนครบวาระของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ให้คณะกรรมการสัตวแพทยสภาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง จานวน ๕ คน เพื่อดาเนินการเลือกตั้ง โดยให้อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเลือก
ประธานอนุกรรมการกันเอง
ข้อ ๖. ให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการสั ตวแพทยสภาครบวาระ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติวิช าชี พ การ
สัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕

หมวด ๒
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๗. ให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๗.๑ กากับดูแลและดาเนินการเลือกตั้ง ให้เป็นตามข้อบังคับ
๗.๒ ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการเพิ่มชื่อหรือ
ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๗.๓ กาหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
๗.๔ กาหนดสถานที่ประสานงานการเลือกตั้ง สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง สถานที่นับคะแนน
เลือกตั้ง
๗.๕ รวบรวมคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
๗.๖ เสนอของบประมาณที่จ ะใช้ ใ นการเลื อกตั้ง ตามความเป็น จริ ง และเหมาะสมต่ อ
คณะกรรมการสัตวแพทยสภา
๗.๗ ให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้คณะทางานหรือ
บุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติการเลือกตั้ง
ข้อ ๘. ประธานอนุกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๘.๑ เห็นชอบแบบใบรับสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
๘.๒ ควบคุมให้มีหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
๘.๓ ดาเนินการอื่นอันจาเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ข้อ ๙. คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง คณะทางาน จานวน ๖ คณะ โดยคณะทางานคณะที่
๙.๑ - ๙.๒ แต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบุคคลอื่น สาหรับคณะทางานคณะที่ ๙.๓ - ๙.๖ แต่งตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน และแต่งตั้งจากสมาชิกสัตวแพทยสภาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
๙.๑ คณะทางานจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้ง มีหน้าที่
๙.๑.๑ ตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้งตามทะเบียน
ของสัตวแพทยสภา
๙.๑.๒ ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และรับเลือกตั้งไว้ ณ สานักงานสัตวแพทยสภา / คณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน / สานักงานปศุสัตว์จังหวัด/ สานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
และ เว็บไซด์ของสัตวแพทยสภา ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๙.๑.๓ ดาเนินการใดๆเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้ง
๙.๒ คณะทางานรับสมัครการเลือกตั้ง มีหน้าที่
๙.๒.๑ จัดทาประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา และส่งให้สมาชิก ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทราบก่อนวันรับ
สมัครไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๙.๒.๒ กาหนดแบบใบรับสมัครและหลักฐานการรับสมัครเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา
๙.๒.๓ รับสมั ครผู้ ส มั ครรับ เลือกตั้ ง และตรวจสอบคุณสมบัติข องผู้สมั ครให้เ สร็จ สิ้ น
ภายใน ๗ วันนับจากวันปิดการรับสมัคร
๙.๒.๔ กรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่ไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้รายงานต่อประธานอนุกรรมการ และแจ้งการไม่รับสมัครให้ผู้นั้นทราบทันที ถ้าผู้เสียสิทธิ
ยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่งนั้น ให้รับคาร้องอุทธรณ์ และเสนอความเห็นให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาคา
อุทธรณ์และมีคาวินิจฉัยภายใน ๗ วันหลังจากวันรับคาร้องและให้ถือเป็นที่สุด
๙.๒.๕ กรณีผู้สมัครขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง ให้รายงานต่อประธานอนุกรรมการ
ทราบพร้อมทั้งจัดทาประกาศและปิดประกาศชื่อของผู้สมัครที่ขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งไว้ ณ สานักงาน
สัตวแพทยสภา ภายใน ๔ วันหลังวันปิดรับสมัคร
๙.๒.๖ จัดส่งรายชื่อพร้อมเอกสารของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้คณะทางานควบคุมบัตร
เลือกตั้ง
๙.๓ คณะทางานควบคุมบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่
๙.๓.๑ จัดทาบัตรเลือกตั้งและเอกสารแนะนาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ลักษณะบัตรเสีย
และวิธีลงคะแนนเลือกตั้งให้มีจานวนเพียงพอกับสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๙.๓.๒ จัดส่งบัตรเลือกตั้ง เอกสารแนะนาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ลักษณะบัตรเสีย วิธี
ลงคะแนนเลือกตั้ง และซองที่จ่าหน้าตู้ไปรษณีย์ที่เช่าไว้สาหรับการเลือกตั้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไป
ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามจานวนบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่อยู่ตามทะเบียนสมาชิกสัตวแพทยสภา ก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน รวมทั้งกาหนดเวลาสิ้นสุดการส่งกลับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งด้วย
๙.๓.๓ ปิดประกาศจานวนผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง จานวนบัตรที่ใช้ จานวนบัตรที่เหลือ
๙.๔ คณะทางานควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่
๙.๔.๑ จัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้เพียงพอต่อการรับบัตรเลือกตั้ง
๙.๔.๒ เช่าตู้ไปรษณีย์สาหรับรับบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาทางไปรษณีย์
๙.๔.๓ ในวั น นั บ คะแนน ให้ ค วบคุ ม หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง จากตู้ ไ ปรษณี ย์ ไ ปมอบให้
คณะทางานนับคะแนนก่อนเวลานับคะแนน
๙.๕ คณะทางานนับคะแนน มีหน้าที่
๙.๕.๑ รับบัตรเลือกตั้งจากคณะทางานควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง
๙.๕.๒ กาหนดบุคคลทาการตรวจนับคะแนน
๙.๕.๓ ดาเนินการตามข้อ ๓๑-๓๖

๙.๖. คณะทางานควบคุมรักษาและทาลายหีบ และบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่
๙.๖.๑ รักษาหีบและบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนให้เรียบร้อย ระหว่างรอการรับรองผล
การเลือกตั้งและรอผลการคัดค้านการเลือกตั้ง
๙.๖.๒ ทาลายบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๐. เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม ให้คณะอนุกรรมการการ
เลือกตั้งมีอานาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อบังคับสัตวแพทยสภา
ข้อ ๑๑. คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งมีวาระการทางานสิ้นสุดจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง และ
รอผลการคัดค้านการเลือกตั้ง
หมวด ๓
การดาเนินการเลือกตั้ง
ข้อ ๑๒. ให้ประธานอนุกรรมการประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน
เลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง สถานที่ประสานงานการเลือกตั้ง สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง จานวนกรรมการสัตว
แพทยสภา ที่จะมีการเลือกตั้ง และหลักฐานการรับสมัครการเลือกตั้ง โดยปิดประกาศ ณ สานักงานสัตว
แพทยสภา สถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร และเว็บไซด์ของสัตวแพทยสภาก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ข้อ ๑๓. จัดตั้งสถานที่ประสานงานการเลือกตั้งเพื่อประสานงานและจัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ข้อ ๑๔. การกาหนดสถานที่นับคะแนนต้องเป็นสถานที่เข้าออกง่าย มีค วามเหมาะสมและประกาศ
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่นับคะแนนต้องทาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อย
กว่า ๑๐ วัน
ข้อ ๑๕. วิธีการเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกตั้งทางไปรษณีย์
ข้ อ ๑๖. หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ให้ มี ลั ก ษณะ ที่ ส ามารถมองเห็ น ภายในได้ แ ละตามจ านวนที่
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ข้อ ๑๗. การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ทาเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งไม่เกินจานวนกรรมการ
สัตวแพทยสภาที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งนั้นและให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อไว้ในบัตรเลือกตั้ง จากนั้น
ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ ๑๘. บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
๑๘.๑ บัตรเลือกตั้งที่มิใช่บัตรที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งจัดทาขึ้นและส่งให้แก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
๑๘.๒ บัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายเกินจานวนที่พึงมีในการเลือกตั้งขณะนั้น

๑๘.๓ บัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้ผู้สมัครนอกช่องทาเครื่องหมาย
๑๘.๔ บัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
๑๘.๕ บัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในช่องทาเครื่องหมายเกินหนึ่ง
เครื่องหมายในช่องเดียวกัน
๑๘.๖ บัตรเลือกตั้งที่ไม่มีลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๑๘.๗ บัตรเลือกตั้งที่คณะอนุกรรมการยกเลิกก่อนกาหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน
๑๘.๘ บัตรเลือกตั้งที่ส่งกลับมาถึงเมื่อพ้นเวลาที่กาหนดหรือไม่มีตราไปรษณีย์ประทับที่ซอง
หมวด ๔
คุณสมบัติของผู้สมัคร และการสมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๑๙.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ มีดังนี้
๑๙.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
๑๙.๒ ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมบาบัดโรคสัตว์
๑๙.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ข้ อ ๒๐. การสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ให้ ผู้ ส มั ค รยื่ น ใบสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง พร้ อ มหลั ก ฐานต่ อ ประธาน
อนุกรรมการ เมื่อคณะทางานรับสมัครการเลือกตั้งได้รับใบสมัครแล้ว ให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน
และออกใบรับสมัครในวันนั้น ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่
วันปิดการรับสมัครแล้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร และผู้
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ณ สานักงานสัตวแพทยสภา ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ และทาหนังสือแจ้งให้
ผู้สมัครทราบโดยเร็วที่สุด
ข้อ ๒๑. ผู้สมัครผู้ใด ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาให้
ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และผู้
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสัตวแพทยสภา ในการนี้ให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งมีคาวินิจฉัย
โดยเร็วและถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๒. การกาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครให้เรียงลาดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร ถ้ามี
ผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคน ให้ใช้วิธีการจับสลาก เมื่อได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลง
หมายเลขประจาตัวผู้สมัครไม่ได้
ข้อ ๒๓. ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สนับสนุนห้ามกระทาการต่อไปนี้ แจกเงิน สิ่งของหรือแจกเอกสาร
อื่นใดที่มิใช่เอกสารแนะนาตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือติดป้ายประกาศใดๆหรือกระทาการอันเป็นการจูง
ใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากมีการกระทาการดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดาเนินการเพิก
ถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ข้อ ๒๔. ผู้สมัครผู้ใดประสงค์ จะส่งตัวแทนไปประจา ณ สถานที่นับคะแนนให้ยื่นหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนของตนต่อประธานอนุกรรมการก่อนวันนับคะแนนไม่น้อยกว่า ๗ วัน โดยให้แต่งตั้งได้ ๑ คน ต่อผู้สมัคร
๑ คน
ข้อ ๒๕. ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ในสถานที่ที่ กาหนดให้ซึ่งสามารถเห็นการปฏิบัติงานได้ และห้ามจับ
บัตรเลือกตั้งหรือกล่าวโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนผู้สมัครรายอื่น ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนน
ข้อ ๒๖. ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งมีจานวนเท่ากับจานวนคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่จะเลือกตั้งใน
วาระนั้ น ถื อ ว่า ผู้ มี ร ายชื่ อ ที่ป ระกาศเป็ น ผู้ มี สิท ธิ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ได้ รั บ การเลื อกตั้ ง เป็ น คณะกรรมการ
สัตวแพทยสภาโดยไม่ต้องนับคะแนนเลือกตั้ง และให้ประธานอนุกรรมการประกาศรายชื่อกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ได้รับการเลือกตั้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ สานักงานสัตวแพทยสภา และเว็บไซด์ของสัตวแพทยสภา
หมวด ๕
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ ๒๗. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตามบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งครั้งนั้นและไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือต้องโทษคุมขังอยู่
โดยหมายศาลหรือคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๒๘. บัญ ชีรายชื่อผู้มีสิ ทธิเ ลือกตั้งให้เรียงลาดับ ตามตัวอักษร และผู้มี สิทธิ เลือกตั้ง ต้องเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีรายชื่ออยูใ่ นทะเบียนของสัตวแพทยสภา ก่อนวันเลือกตั้ง ๙๐ วัน
ข้อ ๒๙. ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีชื่อตนอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้
แจ้งเป็นหนังสือตามแบบ สพ.สภ.กก.๑ ต่อประธานอนุกรรมการภายใน ๗ วันหลังประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง เมื่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีสิทธิเลือกตั้งให้เพิ่มชื่อผู้นั้นในบัญชีผู้ มี
สิทธิเลือกตั้ง คาสั่งนี้ให้ถือเป็นที่สุด
ผู้มี สิ ทธิ เ ลื อกตั้ง หรือบุคคลผู้ มี ส่ วนได้เสียในการเลือกตั้ง เห็นว่า ผู้ มี ชื่ ออยู่ในบัญชี รายชื่ อผู้ มี สิทธิ
เลือกตั้ง ไม่มีสิทธิเลือกตั้งให้ทาหนังสือถึงประธานอนุกรรมการให้ตรวจสอบ เมื่อเห็นว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้มีคาสั่งถอนผู้นั้นออกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้ผู้ร้องและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทราบภายใน ๓ วัน
หมวด ๖
การดาเนินการวันเลือกตั้ง
ข้อ ๓๐.ให้คณะทางานควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งนาหีบบัตรเลือกตั้งส่งมอบให้คณะทางานนับคะแนน
ในวันเลือกตั้งตามแบบ สพ.สภ.กก.๒ เมื่อได้รับหีบบัตรเลือกตั้งแล้วให้คณะทางานนับคะแนนดาเนินการนับ
คะแนนในแต่ละหีบบัตรเลือกตั้ง ณ สถานที่ท่ีกาหนดให้เป็นสถานที่นับคะแนน โดยให้กระทาอย่างเปิดเผย
และห้ามประวิงเวลาการนับคะแนน

๓๐.๑ ห้ามกระทาการใด ๆ เพื่อให้บัตรเลือกตั้งที่อยู่ในสถานที่นับคะแนนผิดไปจากความเป็นจริง
๓๐.๒ ห้ามจงใจอ่านบัตรเลือกตั้ง นับบัตรเลือกตั้ง นับคะแนนเลือกตั้งหรือนับคะแนนรวม
บัตรเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง หรือกระทาการใด ๆ โดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตรเลือกตั้ง
ชารุด เสียหายหรือเป็นบัตรเสีย หรือกระทาการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้ง ที่ใช้ ได้ หรือทา
รายงานการเลือกตั้งผิดจากความเป็นจริง
ข้อ ๓๑. วิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะทางานนับคะแนนแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง
โดยให้คณะทางานคนที่ ๑ หยิบบัตรเลือกตั้งทีละบัตรออกจากหีบบัตรเลือกตั้งแล้วคลี่ส่งให้คณะทางานคนที่
๒ ดาเนินการวินิจฉัยบัตรและออกเสียงดังนี้
๓๑.๑ ถ้าเป็นบัตรดีให้อ่านว่า ” ดี ” พร้อมชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่บริเวณนับ
คะแนนได้เห็นด้วยและขานเบอร์ที่เป็นคะแนน
๓๑.๒ ถ้าเป็นบัตรเสียให้อ่านว่า “เสีย”พร้อมชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้อยู่บริเวณนับ
คะแนนได้เ ห็น พร้อมระบุเหตุผลว่าบัตรเสียตามข้อบังคับ และสลักหลังบัตรว่าเสียตามข้อบังคับ และให้
คณะทางานลงลายมือชื่อกากับไว้อย่างน้อย ๓ คน
คณะทางานคนที่ ๓ มีหน้าที่ขีดคะแนน ขานทานคะแนนแล้วขีดคะแนนให้บุคคลที่อยู่ทั่วไป
เห็นได้ชัดเจน โดยให้ใช้ ๑ ขีดต่อ ๑ คะแนน เมื่อถึงขีดที่ ๕ ให้ขีดขวางทับ ๔ เส้นแรก และวงกลมหรือวงรี
ล้อมรอบ
เมื่อคณะทางานได้หยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งวินิจฉัยและขานบัตรหมดแล้ว
ให้คว่าหีบบัตรเลือกตั้งให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ในบริเวณที่นับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน
ข้อ ๓๒. เมื่ อมี การรวมคะแนนในแต่ละหี บบัตรเลือกตั้ง ให้จั ดทาผลการรวมคะแนนโดยแยกเป็น
จานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จานวนบัตรดี และจานวนบัตรเสีย แล้วรายงานต่อคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๓๓. กรณีมีผู้ทักท้วงการนับคะแนนว่ามีการดาเนินการหรืออ่านคะแนนไม่ถูกต้อง ให้คณะทางาน
นับคะแนนทาการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พร้อมทั้งทาบันทึกคาวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้ผู้ทักท้วงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่า ๒ คน
ข้อ ๓๔. ให้คณะทางานนับคะแนนส่งรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบ สพ.สภ.กก.๓
จานวนบัตรเลือกตั้งทั้ง หมด บัตรดี บัตรเสีย ต่อคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมหีบบัตรเลือกตั้ง บัตร
เลือกตั้งที่วินิจฉัยแล้ว ใส่ในถุงวัสดุใส ทาการปิดถุงเพื่อป้องกันการเปิด และนาวัสดุใสใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง
พร้อมใส่กุญแจ ปิดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือก ทับปมเชือกหรือกระทาด้วยวิธีอื่นใด ที่ป้องกันมิให้เปิดหีบบัตร
เลือกตั้งได้ ให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมสาเนาผลการ
นับคะแนนของหีบบัตรเลือกตั้งนั้นมาปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้ง แล้วติดเทปกาวใสเพื่อป้องกันการทุจริต หรือ
เปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง

ข้อ ๓๕. ให้คณะทางานนับคะแนนเลือกตั้งนาหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมสิ่งของที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง
ส่งให้คณะทางานควบคุมรักษาและทาลายหีบและบัตรเลือกตั้งเพื่อเก็บรักษาไว้ที่สานักงานสัตวแพทยสภา
ข้อ ๓๖ . ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งลาดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากั นให้มีการจับสลาก ให้ได้จานวนเท่ากับ
จานวนกรรมการสัตวแพทยสภาที่ขาดอยู่
วิธี การจั บสลาก ให้แจ้ ง กาหนดวัน เวลา สถานที่ การจับสลากให้กับผู้สมั ครที่ไ ด้คะแนนเท่ากัน
ทั้งหมดทราบ เพื่อมาจับสลากต่อหน้าคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง การจับสลากให้ดาเนินการ ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ จับสลากเพื่อเรียงลาดับผู้มีสิทธิจับสลากก่อนหลังตามหมายเลขที่จับได้ ถ้าบุคคลใด ไม่มา
ในเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิในการจับสลาก และไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา ให้จานวน
สลากมีจานวนเท่ากับบุคคลที่มาแสดงตน
ครั้งที่ ๒ ผู้สมัครจับสลากที่มีข้อความว่าได้รับการเลือกตั้ง หรือไม่ได้รับการเลือกตั้ง
สาหรับสลากที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งให้มีหมายเลขกากับลาดับไว้ด้วยเพื่อเป็นลาดับของผู้ได้รับการ
เลือกตั้งในขณะนั้น
ข้อ ๓๗. เมื่อคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งโดยเรียงลาดับรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามแบบ สพ.สภ.กก. ๔ ณ สานักงานสัตวแพทยสภา และเว็บไซต์ของสัตวแพทยสภา ถ้า
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เห็นว่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้ง
เป็นไปโดยทุจ ริต หรือไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ ถูกต้องให้ ยื่นคาคัดค้ านเป็นหนังสือ ต่อคณะอนุ กรรมการการ
เลือกตั้งภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
เมื่อคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งได้รับคาร้องคัดค้านการเลือกตั้งให้พิจารณา แล้ววินิจฉัยคาร้อง
คัดค้านนั้น แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน โดยให้ถือคาวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุดและให้ประกาศผลการ
เลื อกตั้ ง ตามแบบ สพ.สภ.กก.๕ โดยเรี ยงล าดั บ ตามคะแนนที่ ไ ด้ รั บการเลื อกตั้ ง ให้ ทราบโดยทั่ ว กัน ณ
สานักงานสัตวแพทยสภา และเว็บไซต์ของสัตวแพทยสภา
เมื่อสิ้นสุดเวลาการคัดค้านการเลือกตั้ง ถ้าไม่มีผู้ใดร้องเรียน ถือว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม
ข้อ ๓๘. ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งต้องรายงานตัวต่อประธานอนุกรรมการภายใน ๗ วันทา
การ ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ และให้เลื่อนผู้สมัครลาดับถัดไปขึ้นมาแทน
ข้อ ๓๙. การทาลายบัตรเลือกตั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะทาได้เมื่อพ้นเวลาการคัดค้าน
การเลือกตั้ง และเมื่อไม่มีผู้ร้องคัดค้าน
ในกรณีที่มีการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง คณะทางานควบคุมรักษาและทาลายหีบและบัตรเลือกตั้ง
ต้องเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง และเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมวด ๗
แบบฟอร์มที่ใช้ในการเลือกตั้ง
สพ.สภ.กก. ๑
สพ.สภ.กก. ๒
สพ.สภ.กก. ๓
สพ.สภ.กก. ๔
สพ.สพ.กก. ๕

แบบคาร้องเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต)
อุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่หนึ่ง
ทาการแทนนายกสัตวแพทยสภา

สพ.สภ.กก. ๑

แบบคาร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เลขรับที่ ….................
ลงวันที่.......เดือน............พ.ศ............

เขียนที่ ......................................................
ข้าพเจ้า ............................................................ อยู่บ้านเลขที่ .................................
........................................................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น หนึ่ง สอง เลขที่ .............................................
ขอให้
๑) เพิ่มชื่อ
ข้าพเจ้า
บุคคลอื่นในบัญชีรายชื่อผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
๒) ถอนชื่อ

ข้าพเจ้า

บุคคลในบัญชีรายชื่อผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

ข้าพเจ้าดาเนินการในฐานะ ........................................................................................
ตามหลักฐานดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ยื่นคาร้อง
(...............................................)
ความเห็นของประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นชอบตามที่ขอ
ไม่เห็นชอบตามที่ขอ

สั่ง ณ วันที่ ...................................................................
(ลงชื่อ)...........................................
(....................................................)
ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

สพ.สภ. กก.๒

รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
วันนี้ เวลา .............................. คณะทางานควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งได้รับหีบบัตรเลือกตั้ง
จากไปรษณียส์ าขา ..................... เวลา ...................... นามาให้คณะทางานนับคะแนน ณ ..................
เวลา ......................... จานวน ................... หีบ
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ..................................... หัวหน้าคณะควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง
(..........................................)
(ลงชื่อ) ..................................... หัวหน้าคณะทางานนับคะแนน
(..........................................)

บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ถ้ามี
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................... ผู้จดบันทึก
(..........................................)

(ลงชื่อ) ..................................... ผู้รับรอง
(..........................................)

สพ.สภ. กก.๓

รายงานผลการนับคะแนนหีบที่ ............
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
คณะทางานนับคะแนนหีบเลือกตั้งที่ ................ ได้นับคะแนนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว จึง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑) จานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด ..................... บัตร
๒) จานวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง .................... บัตร
๓) จานวนบัตรเสีย ........................... บัตร
๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงลาดับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร ดังนี้
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อผูส้ มัคร

ได้คะแนน
(ตัวหนังสือ)

ประกาศ ณ วันที่ ................ เดือน ..................................... พ.ศ. ...........................
(ลงชื่อ ........................................) หัวหน้าคณะทางาน
(..................................................)
(ลงชื่อ ........................................) คณะทางาน (ลงชื่อ ........................................) คณะทางาน
(.................................................)
(..................................................)
(ลงชื่อ ........................................) คณะทางาน (ลงชื่อ ........................................) คณะทางาน
(.................................................)
(..................................................)

สพ.สภ. กก.๔

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา เมื่อวันที่ ......... เดือน ............ พ.ศ......... นัน้
บัดนี้ การนับคะแนนของการเลือกตั้งจานวน ........... หีบ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลาดับ หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร ดังนี้
ลาดับ หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัคร

ได้คะแนน

หมายเหตุ

ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ...............
(ลงชื่อ) .................................... ประธานอนุคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการ
(...................................) สัตวแพทยสภา

(ลงชื่อ) .................................... อนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
(...................................)
(ลงชื่อ) .................................... อนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
(...................................)
(ลงชื่อ) ..................................... อนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
(...................................)
(ลงชื่อ) .................................... อนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
(..................................)

สพ.สภ. กก.๕

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา เมื่อวันที่ ............. เดือน ..........................
พ.ศ.................. นัน้
บัดนี้ คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ได้ประชุมและมีมติ ครั้งที่ .......
เมื่อวันที่ ...................................... ประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
ลาดับที่

รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง

หมายเหตุ

ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ...............

(ลงชื่อ) .....................................
(..........................................)
ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

