




 

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

     
 

คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ก าหนดขั้นตอนการรับสมัคร
เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) ดังต่อไปนี้ 

เอกสารการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

(๑) ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ ๑๐ (พศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘) โดยกรอก
รายละเอียดตามแบบที่ก าหนด ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครด้วยตนเอง ไม่สามารถใช้การ 
ลงลายมือชื่อแบบดิจิทัล ใบสมัครต้องเป็นเอกสารตัวจริง ไม่สามารถใช้วิธีการสแกนหรือถ่ายภาพใบสมัคร 

(๒) ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ ๑๐ (พศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘) 
โดยพิมพ์กรอกรายละเอียดตามแบบที่ก าหนด 

(๓) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
แผนปัจจุบัน สาขาทันตกรรม จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า  

(๔) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ไม่เกิน ๖ เดอืน ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
(๕) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และอ่ืน ๆ ไม่เกิน ๕ คุณวุฒิ พร้อมลงลายมือ

ชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า 
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่ก าหนด 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 ส านักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ชั้น ๕ อาคารสภา
วิชาชีพ ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

(๓) หากผู้สมัครไม่สามารถยื่นเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถมอบอ านาจ
ให้บุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วมายื่นเอกสารการสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในการสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภาแทนได้ โดยท าหนังสือมอบอ านาจตามแบบที่ก าหนดและส่งหลักฐาน
ประกอบหนังสือมอบอ านาจ ดังนี้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ พร้อมลงรายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ของรับมอบอ านาจ พร้อมลงรายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

โดยหนังสือมอบอ านาจและหลักฐานประกอบหนังสือมอบอ านาจ ต้องท าการยื่นเป็นรายบุคล และ
หนังสือมอบอ านาจต้องยื่นเป็นต้นฉบับ เท่านั้น  

หน้า ๑ จาก ๒ 
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(๔) ในระหว่างการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและต่างประสงค์จะให้รับใบสมัครของตน
ก่อน หากไม่มีทางอ่ืนที่จะตกลงกันได้ ให้ใช้วิธีจับฉลากเพ่ือเลือกล าดับในการสมัคร  

- กรณีสมัครเป็นทีม ให้ส่งผู้แทนมาจับฉลากทีมละ ๑ คน ผู้สมัครในทีมเดียวกันจะได้ล าดับการ
สมัครเรียงกัน  

- ผู้สมัครอิสระนับเป็น ๑ ทีม  
ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดมีเอกสารการสมัครหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ว่าจะสมัครแบบเป็นทีม 

หรือแบบอิสระ ผู้สมัครหรือผู้รับมอบอ านาจจะไม่สามารถยื่นการสมัครได้ จะต้องมายื่นเอกสารการสมัครหรือ
หลักฐานให้ครบถ้วน และ รับล าดับในการสมัครใหม ่ 

(๕) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้รับมอบอ านาจ ต้องลงลายมือชื่อในหลักฐานที่คณะอนุกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) ก าหนด 

ช่วงเวลาการรับสมัคร 
วันเวลาในการ ยื่น และรับใบสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่  

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันท าการดังกล่าว ณ ส านักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา 
ชั้น ๕ อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

การก าหนดและประกาศหมายเลขประจ าตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
(๑) คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ จะตรวจสอบเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งและคุณสมบัติ

ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง แล้วจึงจะก าหนดหมายเลขประจ าตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามล าดับในการสมัคร  
(๒) การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติถูกต้อง พร้อมทั้งหมายเลขประจ าตัวของ

ผู้สมัครอย่างเป็นทางการ ท าในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานงานเลขาธิการทันตแพทยสภา และผ่านทาง
เว็บไซตท์ันตแพทยสภา http://www.dentalcouncil.or.th/   

 
 

 

หน้า ๒ จาก ๒ 



 

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

ส่วนที่ ๑ ส าหรับผู้สมัคร 
(๑) ข้าพเจ้า ทพ./ทพญ................................................................................................................................... 
(๒) เกิดวันที่ ................ เดือน...................................พ.ศ................ อายุ..........................  ปี 
(๓) ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้เลขท่ี .................................หมู่...........................................ถนน....................................................... 
      ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต.................................................. ........................................... 
      จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... ............................................ 
(๔) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม/หรือใบประกอบโรคศิลปะ สาขาทันตกรรม ชั้น ๑  
     เลขที่ใบอนุญาต ท....................... ตั้งแต่วันที่ ................ เดือน...................................พ.ศ................ 
       ขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) พร้อมนี้ได้แนบ 
           ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม/ใบประกอบโรคศิลปะ จ านวน ๑ ฉบับ 
           รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน 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   ส าหรับคณะท างานรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้ง 
              คณะท างานรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับใบสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา ของ 
ทพ./ทพญ................................................................................พร้อมหลักฐานครบถ้วนแล้ว เป็นล าดับที่ ........ .............. 
 

ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับสมัคร 
(...........................................................................) 

คณะท างานรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
วันที่ .......................เดือน...........................พ.ศ. .................. 

ส่วนที่ ๓  ส าหรับคณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 
             คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน                                          
             ได้หมายเลขสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข ............................ 

ลงชื่อ.................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์) 

ประธานอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี ๑๐ 
 



 
  

 
ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา 

วาระท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 
 

ทพ./ทพญ........................................................อาย.ุ...................ป ีสถานที่ปฏิบัติงาน........................................... 
ข้าพเจ้า       ยินยอม /       ไม่ยินยอม ให้ทันตแพทยสภาเผยแพร่ข้อมูลในเอกสารนี้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การเลือกตั้ง   

คุณวุฒกิารศึกษา 
๑. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย............................................................................พ.ศ. ................ 
๒. ......................................................................................................................... .........................พ.ศ. ................ 
๓. ............................................................................................................................. .....................พ.ศ. ................. 
๔. ............................................................................................................................... ...................พ.ศ. ................ 
๕. ............................................................................................................................. .....................พ.ศ. ................ 
(ให้ผู้สมัครแนบส าเนาคุณวุฒิการศึกษา ข้อ ๑ – ข้อ ๕ มาพร้อมกับใบสมัครเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการสมัครในวันยื่นใบสมัคร
รับเลือกตั้ง และส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf มายัง E-mail : dent11@dentalcouncil.or.th ภายในวันยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วย
หากผู้สมัครไม่แนบส าเนาคุณวุฒิดังกล่าว และไม่ส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf มายัง E-mail ข้างต้น คณะอนุกรรมการด าเนินการ
เลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ (พ.ศ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) ขอสงวนสิทธิ์ประชาสัมพันธ์เฉพาะคุณวุฒิที่ผู้สมัครได้แนบ
เป็นหลักฐานและได้ส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf ในวันยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น และไม่สามารถยื่นในภายหลังได้) 

ประสบการณ์การท างาน (ไม่เกิน ๕ ข้อ/บรรทัด) 
๑. ............................................................................................................................. ...................................................................... 
๒. ............................................................................................................................. ...................................................................... 
๓. ............................................................................................................................. ...................................................................... 
๔. ............................................................................................................................... .................................................................... 
๕. ............................................................................................................................. ...................................................................... 

นโยบาย (ไม่เกิน ๕ ข้อ/บรรทัด) 
๑. ............................................................................................................................. ...................................................................... 
๒. ........................................................ ....................................................................... .................................................................... 
๓. ................................................................................................................. .................................................................................. 
๔. ............................................................................................................................. ...................................................................... 
๕. ............................................................................................................................. ...................................................................... 
 

 
 

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



หนังสือมอบอ ำนำจ 
 เขียนที่.................................................................. 

วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. .............. 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.......................................................อายุ...........ปี เชื้อชาติ................สัญชาติ................
อยู่บ้านเลขที.่..........................ตรอก/ซอย................................ถนน.................................ต าบล/แขวง........................
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด............. ....................เบอร์โทรศัพท์……………………………………..…..
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้มอบอ านาจ”  

ขอมอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)…….............................................................. ...................................
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน....................................................อายุ...............ปี เชื้อชาติ..............สัญชาติ.................
อยู่บ้านเลขที.่.....................ตรอก/ซอย...............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..................................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................ เบอร์โทรศัพท์………..…………………………..…..
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอ านาจ” ให้มีอ านาจกระท าการแทน 

โดยผู้มอบอ านาจยินยอมให้ผู้รับมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนผู้มอบอ านาจจนเสร็จการในกิจการ
ดังต่อไปนี้ 

o ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง วาระที่ 10 (พ.ศ. 2565 – 

2568) ก าหนด ณ สถานที่ และภายในก าหนดระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้ 

o รับใบตอบรับและล าดับการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี 10 (พ.ศ. 2565 

– 2568)  
o อ่ืน ๆ .................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

ผู้มอบอ านาจขอรับรองว่า การกระท าที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการ
กระท าของผู้มอบอ านาจ และเพ่ือเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจต่างได้ 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  

ลงชื่อ ...................................................... ผู้มอบอ านาจ 
   (.....................................................) 

 
       ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับมอบอ านาจ 
              (......................................................) 
 
       ลงชื่อ ....................................................... พยาน  

                        (......................................................) 
 

       ลงชื่อ......................................................... พยาน 
                        (.......................................................) 

หมำยเหตุ ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจพร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้องประกอบกำรยื่นหนังสือมอบอ ำนำจด้วย 

อากรแสตมป์ 
30 บาท 


