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ประกาศประธานคณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตัง้กรรมการสภา

กายภาพบ าบดั 

เรื่อง   ก าหนดการด าเนนิการ และวธิีการจดัเลือกตัง้กรรมการสภา

กายภาพบ าบดั  

ตามพระราชบญัญตัิวิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๔ (๔) 

วาระป ีพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

---------------------------------------- 

 

โดย ท่ี เป็นการสมควรให้มี ก าหนดการเลือก ต้ังกรรมการสภา

กายภาพบ าบัดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๑๔ (๔) วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และเพ่ือให้การด าเนินการจัดการ

เลือกต้ังกรรมการสภากายภาพบ าบัดตามมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ ของข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด ว่า

ด้วยการเลือก และการเลือกต้ังกรรมการ พ .ศ. ๒๕๔๘ ประธาน

คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกต้ังกรรมการสภากายภาพบ าบัดจึงออก

ประกาศ ดังต่อไปนี้ 

๑. จ านวนกรรมการสภากายภาพบ าบัดท่ีจะได้รับการเลือกต้ัง  มีจ านวน

ท้ังสิ้น ๑๓ คน 

๒. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง  

คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกต้ังกรรมการสภากายภาพบ าบัด จะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังในเว็บไซต์ของสภากายภาพบ าบัด 
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(http://pt.or.th) และติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง           ณ 

สภากายภาพบ าบัด ภายในส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขท่ี 

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒ อาคารรวมหน่วยงานราชการ B “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”   ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ ต้ังแต่วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ท้ังนี้ ผู้มีสิทธิออกเสียง

เลื อก ต้ั งอาจขอแก้ ไขคั ดค้ านบัญชี ร ายชื่ อดั ง กล่ า ว  ต่ อประธาน

คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกต้ังฯ ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังดังกล่าว               

๓.  วิธีการ ระยะเวลาและสถานท่ีในการสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการ

สภากายภาพบ าบัด  

     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภากายภาพบ าบัด 

ให้ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน         ตามท่ีคณะอนุกรรมการอ านวยการ

เลือกต้ังฯ ประกาศก าหนด โดย 

๓.๑  สมัครด้วยตนเอง ณ สภากายภาพบ าบัด  ภายในส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขท่ี   

       ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒ อาคารรวมหน่วยงานราชการ B “ ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ท้ังนี้ 

ต้ังแต่วันจันทร์ที่ ๑๔   

 พฤศจิกายน ๒๕๕๙– วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวัน

ราชการต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

   ๓.๒  สมัครทางไปรษณีย์ ลงทะ เบียนตอบรับส่ งมา ท่ี  สภา

กายภาพบ าบัด ภายในส านักงานหลักประกัน 

          สุขภาพแห่งชาติ เลขท่ี ๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น ๒ อาคารรวม

หน่วยงานราชการ B “ ศูนย์ราชการเฉลิม- 

       พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”  ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่     

   กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โดยใบสมัครต้องถึงสภากายภาพบ าบัด

ภายในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

http://pt.or.th/


 

3 

 

 

           /๔.  

วิธีการ… 

 

 

๔.  วิธีการ ระยะเวลาและสถานท่ีในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ

สภากายภาพบ าบัด 

     คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกต้ังฯ จะด าเนินการจัดส่งบัตร

เลือกต้ัง พร้อมส าเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกต้ังให้แก่สมาชิกสภา

กายภาพบ าบัดผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังทางไปรษณีย์ โดยวิธีการลงคะแนน

เลือกต้ังกรรมการสภากายภาพบ าบัด สามารถกระท าได้สองวิธี คือ 

๔.๑  ส่งบัตรเลือกต้ังด้วยตนเอง ณ สภากายภาพบ าบัด ภายใน

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

          เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒ อาคารรวมหน่วยงานราชการ B 

“ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  

          ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันศุกร์ที่ ๓        

          กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ –  วันศุกร์ที่  ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวัน

ราชการต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐– ๑๕.๐๐ น.  

๔.๒  ส่งบัตรเลือกต้ังทางไปรษณีย์มาท่ี สภากายภาพบ าบัด ภายใน

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ          

 แห่งชาติ เลขท่ี ๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น ๒ อาคารรวมหน่วยงาน

ราชการ B “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ          

 ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง

ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  

 โดยบัตรเลือกต้ังต้องถึงสภากายภาพบ าบัดภายในวันศุกร์ที่ ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๐  
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๕.  คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกต้ังฯ จะด าเนินการตรวจนับ

คะแนนเลือกต้ังในวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคารคณะ

กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ 

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ 

นาฬิกาเป็นต้นไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                   

ประกาศ  ณ  วันท่ี     กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.รุ่งทิวา  วัจฉละฐิติ) 

ประธานคณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกต้ังกรรมการสภา

กายภาพบ าบัด 

 


