คู่มือขั้นตอนการรับสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘)
คณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 กาหนดขั้นตอนการรับสมัคร
เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) ดังต่อไปนี้
เอกสารการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ ๑๐ (พศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘) โดยกรอก
รายละเอียดตามแบบที่กาหนด ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครด้วยตนเอง ไม่สามารถใช้ การ
ลงลายมือชื่อแบบดิจิทัล ใบสมัครต้องเป็นเอกสารตัวจริง ไม่สามารถใช้วิธีการสแกนหรือถ่ายภาพใบสมัคร
(๒) ข้ อ มู ล ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการทั น ตแพทยสภาวาระที่ ๑๐ (พศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘)
โดยพิมพ์กรอกรายละเอียดตามแบบที่กาหนด
(๓) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิล ปะ
แผนปัจจุบัน สาขาทันตกรรม จานวน ๑ ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า
(๔) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(๕) สาเนาคุณวุฒิการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และอื่น ๆ ไม่เกิน ๕ คุณวุฒิ พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่กาหนด ได้ที่เว็บไซต์ทันตแพทย
สภา http://www.dentalcouncil.or.th/
การยื่นเอกสารการสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ให้ผู้สมัครส่งข้อมูลเอกสารการสมัครในรูปแบบดิจิทัล ดังนี้
- เอกสาร ข้อ (๒) ในรูปแบบไฟล์ Microsoft word
- เอกสาร ข้อ (๓) และ (๕) ในรูปแบบไฟล์ .pdf และ
- เอกสารข้อ (๔) ในรูปแบบไฟล์ .jpeg หรือ ไฟล์ภาพ
โดยส่งมายัง E-mail : dent11@dentalcouncil.or.th ภายในวันยื่นเอกสารการสมัครรับเลือกตั้ง
(๒) ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งที่ สานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ชั้น ๕ อาคารสภา
วิชาชีพ ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
(๓) หากผู้สมัครไม่สามารถยื่นเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถมอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วมายื่น เอกสารการสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในการสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภาแทนได้ โดยทาหนังสือมอบอานาจตามแบบที่ กาหนดและส่งหลักฐาน
ประกอบหนังสือมอบอานาจ ดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ พร้อมลงรายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ของรับมอบอานาจ พร้อมลงรายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยหนังสือมอบอานาจและหลักฐานประกอบหนังสือมอบอานาจ ต้องทาการยื่นเป็นรายบุคล และ
หนังสือมอบอานาจต้องยื่นเป็นต้นฉบับ เท่านั้น
หน้า ๑ จาก ๒

(๔) ในระหว่างการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและต่างประสงค์จะให้รับใบสมัครของตน
ก่อน หากไม่มีทางอื่นที่จะตกลงกันได้ ให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อเลือกลาดับในการสมัคร
- กรณีสมัครเป็นทีม ให้ส่งผู้แทนมาจับฉลากทีมละ ๑ คน ผู้สมัครในทีมเดียวกันจะได้ลาดับ การ
สมัครเรียงกัน
- ผู้สมัครอิสระนับเป็น ๑ ทีม
ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดมีเอกสารการสมัครหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ว่าจะสมัครแบบเป็นทีม
หรือแบบอิสระ ผู้สมัครหรือผู้รับมอบอานาจจะไม่สามารถยื่นการสมัครได้ จะต้องมายื่น เอกสารการสมัครหรือ
หลักฐานให้ครบถ้วน และ รับลาดับในการสมัครใหม่
(๕) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้รับมอบอานาจ ต้องลงลายมือชื่อในหลักฐานที่คณะอนุกรรมการ
ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) กาหนด
ช่วงเวลาการรับสมัคร
วันเวลาในการ ยื่น และรับใบสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่
๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันทาการดังกล่าว ณ สานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา
ชั้น ๕ อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
การกาหนดและประกาศหมายเลขประจาตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(๑) คณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้งฯ จะตรวจสอบเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งและคุณสมบัติ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง แล้วจึงจะกาหนดหมายเลขประจาตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามลาดับในการสมัคร
(๒) การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติถูกต้อง พร้อมทั้งหมายเลขประจาตัวของ
ผู้สมัครอย่างเป็นทางการ ทาในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สานักงานงานเลขาธิการทันตแพทยสภา และผ่านทาง
เว็บไซต์ทันตแพทยสภา http://www.dentalcouncil.or.th/

หน้า ๒ จาก ๒

ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา
วาระที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘)
ส่วนที่ ๑ สาหรับผู้สมัคร
(๑) ข้าพเจ้า ทพ./ทพญ...................................................................................................................................
(๒) เกิดวันที่ ................ เดือน...................................พ.ศ................ อายุ.......................... ปี
(๓) ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้เลขที่ .................................หมู่...........................................ถนน.......................................................
ตาบล/แขวง.........................................................อาเภอ/เขต.............................................................................................
จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์.....................................................................................
(๔) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม/หรือใบประกอบโรคศิลปะ สาขาทันตกรรม ชั้น ๑
เลขที่ใบอนุญาต ท....................... ตั้งแต่วันที่ ................ เดือน...................................พ.ศ................
ขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) พร้อมนี้ได้แนบ
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม/ใบประกอบโรคศิลปะ จานวน ๑ ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(๕) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ และตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
๒. ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
๓. ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ข้าพเจ้ายินยอมให้ทันตแพทยสภาตรวจสอบสถานะบุคคลล้มละลาย
(๗) ข้าพเจ้าต้องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประเภท
สมัครอิสระ
สมัครเป็นทีม (ชื่อทีม)..............................................
ลงชื่อ......................................................................ผู้สมัคร
(.............................................................................)
วันที่.................เดือน...........................................พ.ศ.....................
ส่วนที่ ๒ สาหรับคณะทางานรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้ง
คณะทางานรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับใบสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา ของ
ทพ./ทพญ................................................................................พร้อมหลักฐานครบถ้วนแล้ว เป็นลาดับที่ ......................
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับสมัคร
(...........................................................................)
คณะทางานรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ .......................เดือน...........................พ.ศ. ..................
ส่วนที่ ๓ สาหรับคณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘)
คณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ได้หมายเลขสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข ............................
ลงชื่อ..................................................................
(รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์)
ประธานอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐

กรุณาส่งเอกสารนี้เป็นไฟล์ Ms. word มายัง E-mail dent11@dentalcouncil.or.th

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา
วาระที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘)

ทพ./ทพญ........................................................อายุ....................ปี สถานที่ปฏิบัติงาน...........................................
ข้าพเจ้า
ยินยอม /
การเลือกตั้ง

ไม่ยินยอม ให้ทันตแพทยสภาเผยแพร่ข้อมูลในเอกสารนี้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
๑. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย............................................................................พ.ศ. ................
๒. ......................................................................................................................... .........................พ.ศ. ................
๓. ..................................................................................................................................................พ.ศ. .................
๔. ..................................................................................................................................................พ.ศ. ................
๕. ..................................................................................................................................................พ.ศ. ................
(ให้ผู้สมัครแนบสาเนาคุณวุฒิการศึกษา ข้อ ๑ – ข้อ ๕ มาพร้อมกับใบสมัครเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครในวันยื่นใบสมัคร
รับเลือกตั้ง และส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf มายัง E-mail : dent11@dentalcouncil.or.th ภายในวันยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วย
หากผู้สมัครไม่แนบสาเนาคุณวุฒิ ดังกล่าว และไม่ส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf มายัง E-mail ข้างต้น คณะอนุกรรมการดาเนินการ
เลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ (พ.ศ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) ขอสงวนสิทธิ์ประชาสัมพันธ์เฉพาะคุณวุฒิที่ผู้สมัครได้แนบ
เป็นหลักฐานและได้ส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf ในวันยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น และไม่สามารถยื่นในภายหลังได้)
ประสบการณ์การทางาน (ไม่เกิน ๕ ข้อ/บรรทัด)
๑. ...................................................................................................................................................................................................
๒. ...................................................................................................................................................................................................
๓. ...................................................................................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................................................................................
๕. ...................................................................................................................................................................................................
นโยบาย (ไม่เกิน ๕ ข้อ/บรรทัด)
๑. ...................................................................................................................................................................................................
๒. ...................................................................................................................................................................................................
๓. ...................................................................................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................................................................................
๕. ...................................................................................................................................................................................................

อากรแสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนำจ
เขียนที่..................................................................
วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. ..............
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.......................................................อายุ...........ปี เชื้อชาติ................สัญชาติ................
อยู่บ้านเลขที.่ ..........................ตรอก/ซอย................................ถนน.................................ตาบล/แขวง........................
อาเภอ/เขต................................................จังหวัด.................................เบอร์โทรศัพท์……………………………………..…..
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้มอบอานาจ”
ขอมอบอานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)…….................................................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน....................................................อายุ...............ปี เชื้อชาติ..............สัญชาติ.................
อยู่บ้านเลขที.่ .....................ตรอก/ซอย...............................ถนน..............................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................ เบอร์โทรศัพท์………..…………………………..…..
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอานาจ” ให้มีอานาจกระทาการแทน
โดยผู้มอบอานาจยินยอมให้ผู้รับมอบอานาจมีอานาจกระทาการแทนผู้มอบอานาจจนเสร็จการในกิจการ
ดังต่อไปนี้
o ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่คณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง วาระที่ 10 (พ.ศ. 2565 –
2568) กาหนด ณ สถานที่ และภายในกาหนดระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้
o รับใบตอบรับและลาดับการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 (พ.ศ. 2565
– 2568)
o อื่น ๆ ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ผู้มอบอานาจขอรั บรองว่า การกระทาที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็ น การ
กระทาของผู้มอบอานาจ และเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจต่างได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ...................................................... ผู้มอบอานาจ
(.....................................................)
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับมอบอานาจ
(......................................................)
ลงชื่อ ....................................................... พยาน
(......................................................)
ลงชื่อ......................................................... พยาน
(.......................................................)
หมำยเหตุ ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจพร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้องประกอบกำรยื่นหนังสือมอบอำนำจด้วย

