
ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานและรองประธาน                
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และการสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้                   

ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2565  
 
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 ข้อ 7 ข้อ 8 (10) ข้อ 13 ข้อ 16 (1) และ (3)  และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ประกอบกับมติที ่ประชุม                   
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร            
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 ครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 จึงออกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้ง
ประธานและรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และการสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2565  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานและ              
รองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และการสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ราชวิทยาลัย                
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  
“คณะผู้บริหาร” หมายความว่า คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
“ประธาน” หมายความว่า ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
“รองประธาน” หมายความว่า รองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

        “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประธานและรองประธาน                
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ            
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ 
         “ประธานคณะอนุกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประธานและ
รองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้               
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนด                
ใน ข้อ 9 (1) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 
 “สถาบันหลัก” หมายความว่า สถาบันที ่ให้การฝึกอบรมเป็นผู ้ชำนาญการในการประกอบวิชาชีพ               
ทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัย และอนุมัติจากทันตแพทยสภา 
          “คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้                
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในแต่ละสาขาที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
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แห่งประเทศไทยแต่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา ตามที่กำหนดในข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา
ต่างๆ พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมวด 1 
การเลือกตั้งประธานและรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 
ข้อ 4  การเลือกตั้งประธานและรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย กระทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
(1) วิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) วิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนได้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น 
สมาชิกที่ไม่สามารถลงคะแนน ตาม (1) และมีความประสงค์จะลงคะแนนตาม (2) ให้แจ้งต่อประธาน

คณะอนุกรรมการภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสองเดือนก่อนวันลงคะแนน              
หากไม่แจ้งความประสงค์ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นประสงค์ใช้วิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมวด 2 
คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 

ประธานและรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ 

 
ข้อ 5  ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนครบกำหนดวาระของคณะผู ้บริหาร ให้ราชวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
        (1) ประธานคณะอนุกรรมการ 
        (2) อนุกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
        (3) นายทะเบียนราชวิทยาลัย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 6  ในการได้มาซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ตามข้อ 5 (1) ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแต่ละสาขา
ส่งชื่อผู้แทนคณะอนุกรรมการ ไม่เกินสาขาละ 1 คน เพื่อให้คณะผู้บริหารคัดเลือกเป็นประธานคณะอนุกรรมการ 
เมื่อคัดเลือกได้ประธานคณะอนุกรรมการแล้ว ให้ประธานคณะอนุกรรมการเสนอรายชื่ออนุกรรมการตามข้อ 5 (2) 
ต่อราชวิทยาลัย เพ่ือทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่อไป 

ข้อ 7  ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจและหน้าที ่ดำเนินการเลือกตั ้งประธาน และรองประธาน และสรรหา
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบทุกสาขา และมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานรวมถึงประกาศกำหนดต่างๆ หรือ
ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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ข้อ 8  ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการการเลือกตั้งประธานและรองประธานราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 
 ในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือคัดค้านการเลือกตั้งหลังประกาศผล ให้คณะอนุกรรมการยังคงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะดำเนินการเก่ียวกับการร้องเรียนหรือคัดค้านการเลือกตั้งนั้นแล้วเสร็จ 

ข้อ 9  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ละคน มีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อ
การเลือกตั้งตำแหน่งหนึ่ง 

ข้อ 10 การตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ให้เริ่มกระทำภายใน 24 ชั่วโมง หลังกำหนดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งสิ้นสุดลง 
ประธานคณะอนุกรรมการต้องประกาศสถานที่ที่จะทำการตรวจนับคะแนนและกำหนดเวลาที่เริ่มนับ

คะแนนไว้ใหเ้ปิดเผย ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนสิ้นสุดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
การตรวจนับคะแนนต้องกระทำติดต่อกันไปจนสิ้นสุดในคราวเดียวกัน 

 
หมวด 3 

การเลือกตั้งประธาน และรองประธาน 
 

ข้อ 11  ในการเลือกประธานและรองประธาน ให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งประธานและ    
รองประธานจากทะเบียนรายชื่อสมาชิกของราชวิทยาลัยตำแหน่งละ 1 ชื่อ ต่อคณะอนุกรรมการ ตามรูปแบบ 
วิธีการ และระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการกำหนด 
 ให้คณะอนุกรรมการสอบถามความสมัครใจจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดเรียงตามลำดับจนได้ผู้สมัครใจ
ครบสามลำดับในแต่ละตำแหน่ง จากนั้นให้เสนอชื่อทั้ง 3 ลำดับในแต่ละตำแหน่งเรียงตามตัวอักษรให้สมาชิก
เลือกตั้ง เพ่ือดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานต่อไป 

ข้อ 12  สมาชิกผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานและรองประธาน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 9 
(1) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ดังนี้ 
 12.1  เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม  
 12.2  เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

12.3 ไม่เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการซึ่งรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารครั้งนั้น 

ข้อ 13  เมื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถว้น 
และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด 3 ลำดับแรกซ่ึงยินดีเข้ารับการเลือกตั้ง ตามลำดับตัวอักษรต่อสมาชิก
แล้ว ให้แจ้งสมาชิกทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการกำหนด 
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ข้อ 14  ในการดำเนินการตามข้อ 13 ให้คณะอนุกรรมการแจ้งรายชื่อผู้ที ่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งยินดีเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นประธานและรองประธาน รวมทั้งแจ้งกำหนดวันเวลาเริ่มและสิ้นสุดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเริ่มลงคะแนน 
 

หมวด 4  
วิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ข้อ 15  ให้คณะอนุกรรมการประกาศหลักเกณฑ์ และเงื ่อนไขวิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยความ
เห็นชอบจากคณะผู้บริหาร และให้คณะอนุกรรมการดำเนินการตามประกาศดังกล่าว 

ข้อ 16  ให้คณะอนุกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
(1) มีการยืนยันตัวตนของสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน 
(2) รายละเอียดอ่ืนที่คณะอนุกรรมการประกาศกำหนด 

ข้อ 17  ในการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำโดยการทำเครื ่องหมายหรือดำเนินการอื ่นใด                 
ที่คณะอนุกรรมการประกาศกำหนด โดยวิธีการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นความลับ ภายในกำหนดเวลา
ตาม ข้อ 14 แห่งระเบียบนี้ รวมทั้งต้องจัดให้สมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งยินดี
เข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งประธานและรองประธานโดยสะดวก 

ข้อ 18  ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง การเลือกตั้งโดยวิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ ถือว่า           
เสียไป และไม่นับเป็นคะแนนเลือกตั้ง 

(1) พิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ตัวตนสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน 
(2) การลงคะแนนเลือกตั้งเกินเวลาที่คณะอนุกรรมการกำหนดไว้ 
(3) การลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
(4) การลงคะแนนที่คณะอนุกรรมการกำหนดว่าเป็นคะแนนเสีย โดยออกเป็นประกาศคณะอนุกรรมการ 

ข้อ 19  การดำเนินการเลือกตั้งโดยวิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) มีความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
(2) มีการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบ

สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
(3) มีการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด 
(4) มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์หรือกระบวนการใดๆ รวมทั้ง

ข้อกำหนดด้านความมั่งคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่

เกี่ยวข้องโดยอนุโลม 
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หมวด 5 
การลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 

 
ข้อ 20  ในการเลือกตั้งด้วยบัตรเลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสมาชิก เป็นการเฉพาะตัว                
คนละหนึ่งบัตรในแต่ละตำแหน่ง พร้อมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งยินดีเข้ารับการเลือกตั้ง  เพื่อให้สมาชิก
ลงคะแนนเลือกตั้ง  

ข้อ 21  การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยการทำเครื่องหมายกากบาท (x) หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการอื ่นใด                   
ตามรูปแบบที่คณะอนุกรรมการกำหนด ที ่หมายเลขผู ้สมัครรับเลือกตั ้งในบัตรเลือกตั ้ง แล้วส่งถึงประธาน
คณะอนุกรรมการภายในกำหนดเวลาตาม ข้อ 14 แห่งระเบียบนี้ 

ข้อ 22  บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือเป็นบัตรเสีย 
       22.1  บัตรเลือกตั้งที่มิได้ออกโดยคณะอนุกรรมการ    
       22.2  บัตรเลือกตั้งที่ไม่ได้มีการกรอกรายการเลือกตั้ง หรือบัตรที่กรอกรายการเลือกตั้งเกินจำนวนที่กำหนด 
       22.3  บัตรที่ประธานคณะอนุกรรมการประกาศยกเลิกก่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน 
       22.4  บัตรที่ส่งถึงประธานคณะอนุกรรมการหลังกำหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน 
       22.5  บัตรเลือกตั้งที่มีรอยขูด ลบ ขีด ฆ่าหรือทำเครื่องหมายอื่นใดนอกจากที่คณะอนุกรรมการกำหนด 
       22.6  บัตรที่มีปัญหาที่คณะอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเห็นควรให้เป็นบัตรเสีย 
 

หมวด 6 
ผลการเลือกตั้ง 

 
ข้อ 23  ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดในแต่ละตำแหน่งเป็นประธานและรองประธาน  

ให้คณะอนุกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังจากหมดเขตลงคะแนน หากมี      
ผู้เข้ารับการเลือกตั้งได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเท่ากัน ให้ประธานคณะอนุกรรมการ จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันหลังจากทราบผลการเลือกตั้งครั้งแรก โดยเสนอชื่อผู้รับเลือกตั้งเฉพาะผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน
ให้สมาชิกเลือกอีกครั้งหนึ่ง 

ข้อ 24  เมื่อประธานคณะอนุกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว หากผู้รับเลือกตั้งคนใดเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดย
มิชอบ ให้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อประธานคณะอนุกรรมการภายใน 30 วันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้ง           

เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคแรก ให้ประธานคณะอนุกรรมการนำเสนอคณะอนุกรรมการ เพื่อวินิจฉัยคำร้อง
คัดค้านนั้นโดยไม่ชักช้า แล้วแจ้งผลวินิจฉัยให้ผู้ร้องทราบภายใน 30 วัน 
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ข้อ 25  ในกรณีที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบตามจำนวนตำแหน่งที่จะเลือกตั้งในวาระนั้น หรือการเลือกตั้งตำแหน่ง
ประธานหรือรองประธานซึ่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการเลือกตั้งในตำแหน่งนั้นตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ จนได้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น 

ข้อ 26  การเลือกตั้งประธานและรองประธาน รวมทั้งการดำเนินการอื่นเพื่อให้ได้คณะผู้บริหารชุดใหม่เข้าดำรง
ตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการให้ทราบผลก่อนคณะผู้บริหารชุดก่อนพ้นวาระไม่น้อยกว่า 60 วัน ยกเว้นในกรณีที่
มีการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเท่ากันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23 ให้ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน 

ข้อ 27  การนับวาระของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย ให้นับตั้งแต่วันที่ทันตแพทยสภาแต่งตั้งไปจนครบ 3 ปี 
 

หมวด 7 
การสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 

 
ข้อ 28  ให้ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการให้สมาชิกแต่ละสาขา เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบในสาขาของตน จากนั้นนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งยินดีรับเป็นอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบทั้งหมด เรียงตามลำดับคะแนนเสนอต่อคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยในขณะนั้นเพื่อกลั่นกรอง และแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแต่ละสาขา จำนวนไมน่้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คนต่อสาขา  

วิธ ีการสรรหาอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง               
ประเทศไทยว่าด้วยการได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ              
ทันตกรรมเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร พ.ศ. 2562 
 ให้ผู ้ที ่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแต่ละสาขาเลือกกันเอง เพื่อดำรงตำแหน่ง
ประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น  
 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละสาขา จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน
เกินกว่า 2 วาระไม่ได้ 
 ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแต่ละสาขาเลือกผู้แทนคนหนึ่ง เพื่อเป็นกรรมการในคณะผู้บริหาร 
 

หมวด 8 
การแต่งตั้งกรรมการในคณะผู้บริหาร 

 
ข้อ 29  ให้ประธานเลือกสมาชิกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ นายทะเบียน เหรัญญิก ประธานวิชาการและวิจัย 
และประชาสัมพันธ์ ของราชวิทยาลัยตำแหน่งละ 1 คน ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งประธาน 
ยกเว้นในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเท่ากันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23 ให้
ดำเนินการภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งประธาน 
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หมวด 9 
การเปลี่ยนแปลงผู้แทนจากสถาบันหลัก ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ และการเลือกตั้ง 

ประธานและรองประธานแทนตำแหน่งที่ว่าง 
 

ข้อ 30  เมื่อตำแหน่งคณะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ 
ทางทันตกรรมที่ทันตแพทยสภารับรองตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือผู้แทนจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขาใดสาขาหนึ่งว่างลง และเหลือวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป ให้ราชวิทยาลัยขอผู้แทนจากสถาบัน
หลักนั้น หรือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น เพ่ือทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ข้อ 31 เมื ่อตำแหน่งประธานว่างลง และเหลือวาระการดำรงตำแหน่งตั ้งแต่ 90 วันขึ ้นไป ให้คณะผู ้บริหาร
ดำเนินการเลือกตั้งตามวิธีและขั้นตอนที่กำหนดในหมวด 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้น              
ว่างลง แต่หากวาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 90 วัน ให้รองประธานทำหน้ าที่รักษาการแทนประธาน              
จนหมดวาระ   

เมื่อตำแหน่งรองประธานว่างลง และเหลือวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป ให้  คณะผู้บริหาร
ดำเนินการเลือกตั้งตามวิธี และขั้นตอนที่กำหนดในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 ของระเบียบนี้ ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง แต่หากวาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 90 วัน คณะผู้บริหารจะจัดให้มี
การเลือกตั้งรองประธานแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือไม่ก็ได้ 

เมื่อตำแหน่งเลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ประธานวิชาการและวิจัย และประชาสัมพันธ์ ของ               
ราชวิทยาลัยว่างลงก่อนครบวาระ ให้ประธานเลือกสมาชิกเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ตำแหน่งนั้นว่างลง  

ข้อ 32  ในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือปัญหาในการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้คณะผู้บริหารเป็นผู้วินิจฉัยชี ้ขาด                   
โดยอนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา และให้ถือเป็นที่สุด 

           ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 
         
  
  

  (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์) 
              ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 


