
ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยการเลือกตั้งคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 

  

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย     
พ.ศ. 2550 ขอ 7 ขอ 8 (10) ขอ 13 ขอ 16 (1) และ (3) และมติท่ีประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย    
แหงประเทศไทย คร้ังท่ี 4/2550 วันท่ี 18 มิถุนายน 2550 ประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย โดยอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังท่ี 5/2550 วันท่ี 20 สิงหาคม 2550       
จึงออกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย วาดวยการเลือกต้ังคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยการเลือกต้ัง             
คณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550” 
 ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย วาดวยการเลือกต้ังคณะผูบริหารวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2546 และใหใชระเบียบตอไปนี้แทน 
 

หมวด 1 
การเลือกตั้งประธาน และรองประธาน 

 
 ขอ 3 ใหมีการเลือกต้ังคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย ในตําแหนงประธาน     
รองประธาน ตามนัยขอ 13 (1) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย       
พ.ศ. 2550 ทุก 3 ป  
 ในระยะเวลา 90 วัน กอนครบกําหนดวาระของคณะผูบริหารราชวิทยาลัย ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศ แตงต้ังประธานอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ัง และคณะอนุกรรมการอํานวยการ
เลือกต้ังข้ึนมาชุดหนึ่ง เพื่อดําเนินการเลือกต้ัง โดยใหประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังมีอํานาจใน
การแตงต้ังคณะทํางานและออกประกาศตางๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จกอนครบกําหนดตามวาระของคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 
 ขอ 4 การเลือกประธานและรองประธานใหสมาชิกสามัญเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรดํารงตําแหนง
ประธานและรองประธานจากทะเบียนรายชื่อสมาชิกสามัญตําแหนงละ 1 ช่ือ ผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดสามลําดับ
แรกในแตละตําแหนงใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังสอบถามความสมัครใจ ถารายช่ือท้ังสามลําดับ
แรกใหความยินยอม ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังเสนอสมาชิกสามัญเลือกผูใหความยินยอมเรียงตาม
ตัวอักษรในแตละตําแหนง ใหสมาชิกสามัญเลือกต้ัง เพื่อจะไดดํารงตําแหนงประธานและรองประธานตอไป 
 ขอ 5 สมาชิกสามัญผูท่ีจะไดรับการเสนอช่ือรับเลือกต้ัง ตองเปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 9 (1) แหง
ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 และ 

5.1  เปนผูไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
5.2  เปนผูไมเคยถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 
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 ขอ 6  การเสนอช่ือรับเลือกต้ัง สมาชิกสามัญอาจเสนอช่ือผูเหมาะสมกับตําแหนงประธานและรอง
ประธานท่ีจะมีการเลือกต้ังตามแบบเลือกต้ังท่ีกําหนดตอคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังทางไปรษณีย 
ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีผูดําเนินการเลือกต้ังไดกําหนดไว 
 ขอ 7 ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอช่ือสมัครรับ
เลือกต้ังและประกาศรายช่ือผูไดรับการเสนอช่ือและยินดีเขารับการเลือกต้ังดวยความสมัครใจ ตามลําดับคะแนน
ท่ีไดรับการเสนอชื่อ 3 ลําดับแรกตามอักษร และแจงใหสมาชิกสามัญทําการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังในตําแหนง
ประธาน และรองประธาน ตามแบบท่ีกําหนดตอคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังทางไปรษณียภายใน
กําหนดระยะเวลาท่ีคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกําหนด 
 ขอ 8  ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ัง ใหคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังจัดสงบัตรเลือกต้ังไปยังสมาชิก
เปนบัตรเฉพาะตัวคนละหน่ึงบัตรในแตละตําแหนง พรอมสําเนาประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับการเสนอช่ือและยินดี
เขารับการเลือกต้ัง รวมท้ังแจงกําหนดวันและเวลาส้ินสุดการลงคะแนนเลือกต้ังใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอย
กวาสามสิบวัน 
 ขอ 9  การลงคะแนนเลือกต้ัง ใหกระทําโดยการทําเคร่ืองหมายกากบาท (x) ท่ีหมายเลขผูสมัครรับ
เลือกต้ังในบัตรเลือกต้ังตามท่ีกําหนด แลวสงถึงประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังภายใน
กําหนดเวลาตาม ขอ 8 แหงขอบังคับนี้ 
 ขอ 10  การตรวจนับคะแนนเลือกต้ัง ตองเร่ิมกระทําภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงหลังกําหนดเวลาลงคะแนน
เลือกต้ังส้ินสุดลง 
 ประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังตองประกาศสถานท่ีท่ีจะทําการตรวจนับคะแนน
กําหนดเวลาท่ีเร่ิมนับคะแนนไวในท่ีเปดเผย ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนการเลือกต้ัง และการตรวจนับ
คะแนนตองกระทําติดตอกันไปจนส้ินสุดในคราวเดียวกัน 
 ขอ 11 บัตรเลือกต้ังตอไปนี้ใหถือเปนบัตรเสีย 
  11.1  บัตรเลือกต้ังท่ีมิไดออกโดยคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ัง 

11.2  บัตรเลือกต้ังท่ีไมไดมีการกรอกรายการเลือกต้ัง หรือบัตรท่ีกรอกรายการเลือกต้ังเกิน
จํานวนท่ีกําหนด 

11.3  บัตรท่ีประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังประกาศยกเลิกกอนกําหนดเวลา
ส้ินสุดการลงคะแนน 

11.4  บัตรท่ีสงถึงประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังหลังกําหนดเวลาส้ินสุดการลงคะแนน 
11.5  บัตรเลือกต้ังท่ีมีรอยขูด ลบ ขีด ฆาหรือทําเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากคณะอนุกรรมการ

อํานวยการเลือกต้ังกําหนด 
11.6  บัตรท่ีมีปญหาท่ีคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังไมนอยกวากึ่งหนึ่งเห็นควรใหเปนบัตรเสีย 
11.7  บัตรท่ีกรอกเคร่ืองหมายเพ่ือคัดเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังไมครบจํานวนตําแหนงท่ีจะ

เลือกต้ังไมถือเปนบัตรเสีย แตจะนับคะแนนผูสมัครรับเลือกต้ังเทาท่ีปรากฎในบัตร 



 

3 
 

 ขอ 12  ผลการเลือกต้ัง ใหผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเขารับการเลือกต้ังท่ีไดคะแนนสูงสุดในแตละตําแหนง
ท่ีประกาศรับสมัครเปนผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารราชวิทยาลัยในตําแหนงนั้น 
 หากมีผูท่ีไดรับการเสนอช่ือไดคะแนนเทากัน ใหประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังเปน
ผูดําเนินการตัดสินโดยวิธีการจับสลากคัดเลือก 
 การประกาศผลการเลือกต้ังใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันหลังจากหมดเขตลงคะแนน 
 ขอ 13  เม่ือประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังไดประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการแลว        
ถาผูเลือกต้ังคนใดเห็นวาการเลือกต้ังเปนไปโดยมิชอบดวยระเบียบหรือขอบังคับของทันตแพทยสภาหรือ
ระเบียบนี้ ใหยื่นคํารองคัดคานตอประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังภายในสามสิบวันนับแตประกาศ
ผลการเลือกต้ัง 
 ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ังนําเสนอคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังเพื่อวินิจฉัย
คํารองคัดคานนั้น แลวแจงผลวินิจฉัยใหผูรองทราบภายในสามสิบวัน 
 ขอ 14 ในกรณีท่ีมีผูไดรับเลือกต้ังเปนคณะผูบริหารราชวิทยาลัยไมครบตามจํานวนตําแหนงท่ีจะ
เลือกต้ังในวาระนั้น หรือการเลือกต้ังในตําแหนงซ่ึงวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกหรือเลือกต้ังใน
ตําแหนงนั้นตามวิธีการที่กําหนดไวในหมวด 3 แหงระเบียบนี้ 
 ขอ 15  การเลือกต้ังผูบริหาราชวิทยาลัยชุดใหมเขาดํารงตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการใหทราบผล
กอนผูบริหารราชวิทยาลัยโดยการเลือกต้ังชุดกอนพนวาระไมนอยกวาสามสิบวัน 
 ขอ 16 การนับวาระสามปของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยท่ีมาจากการเลือกต้ังใหนับต้ังแตวันแตงต้ัง  
คณะผูบริหารราชวิทยาลัยโดยทันตแพทยสภาไปจนครบสามป 

 
หมวด 2 

การเลือกตั้งกรรมการตางๆ 
 
 ขอ 17  ใหผูแทนจากสถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตางๆ ทางทันตกรรม        
ท่ีทันตแพทยสภารับรอง สถาบันละ 1 คน เพื่อดํารงตําแหนงคณะผูบริหาราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
รวมกันไมเกิน 10 คน 
 ในกรณีสถาบันหลักมากกวา 10 แหงใหประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ัง จัดใหมีการเลือก
ผูแทนจากสถาบันหลักเพื่อดํารงตําแหนงใหเหลือ 10 คน ตามหมวด 3 ขอ 12 (6) ของขอบังคับทันตแพทยสภาวา
ดวยราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 หากผูรับเลือกต้ังมีคะแนนเทากันในลําดับสุดท ายให

ประธานคณะอนุกรรมการเลือกต้ังเปนผูดําเนินการตัดสิน โดยวิธีการจับสลากคัดเลือก 
 ขอ 18  ใหประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังจัดใหมีการเลือกต้ังจากคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรและอนุมัติบัตร 10 
สาขาๆ ละ 1 คน เปนจํานวนไมเกิน 10 คน ใหดํารงตําแหนงเปนคณะผูบริหารราชวิทยาลัยตามขอ 13 (7) แหง
ขอบังคับราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 หากผูรับเลือกต้ังไดคะแนนเทากันในลําดับสุดทาย
ใหประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังเปนผูดําเนินการโดยวิธีการจับสลาก 
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 ขอ 19 ใหประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยเลือกสมาชิกสามัญเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ เหรัญญิก
และนายทะเบียน ตําแหนงละ 1 คน ภายในหกสิบวันนับแตวันเลือกประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
 

หมวด 3 
การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง 

 
 ขอ 20  เม่ือตําแหนงคณะผูบริหารราชวิทยาลัยซ่ึงเปนผูแทนจากสถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมเปน
ผูชํานาญการในสาขาตางๆ ทางทันตกรรมท่ีทันตแพทยสภารับรอง และผูแทนคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อรับวุฒิบัตร 10 สาขา ซ่ึงไดรับเลือกวางลง และมี
วาระการดํารงตําแหนงต้ังแตเกาสิบวันข้ึนไป ใหเปนประชุมคณะผูบริหาราชวิทยาลัยดําเนินการใหมีการเลือก
สมาชิกสามัญผูมีคุณสมบัติตามขอ 5 เปนผูดํารงตําแหนงแทนภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 
 ขอ 21  เม่ือตําแหนงประธาน หรือรองประธานตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งวางลง และมีวาระการดํารง
ตําแหนงต้ังแตเกาสิบวันข้ึนไป ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยดําเนินการเลือกผูดํารงตําแหนงดังกลาวแทนภายใน
สามสิบวัน นับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง แตหากวาระการดํารงตําแหนงประธานนอยกวาเกาสิบวันให          
รองประธานทําหนาท่ีรักษาการประธานจนหมดวาระ 
 หากตําแหนงรองประธานวางลงและมีวาระการดํารงตําแหนงนอยกวาเกาสิบวัน ไมจําเปนตองมีการ
เลือกต้ังแทน 
 เม่ือตําแหนงเลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน วางลงกอนครบวาระใหประธานเลือกสมาชิกสามัญ
เพื่อดํารงตําแหนงท่ีวางภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการทันตแพทยสภา 
 ขอ 22 ในกรณีท่ีตําแหนงเลขาธิการ เหรัญญิกและนายทะเบียน วางลงเน่ืองจากพนตําแหนงตาม
ประธาน ใหดําเนินการใหเปนไปตาม ขอ 13 (2) แหงระเบียบนี้โดยอนุโลม 
 ขอ 23  ในกรณีมีขอขัดแยงหรือปญหาในการที่จะดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ใหประธานโดย
ความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด และถือเปนท่ีสุด 
 
 ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีคณะกรรมการทันตแพทยสภาอนุมัติ 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2550 
 
 
         

    
(ศาสตราจารย (พิเศษ) ทานผูหญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช) 

             ประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


