
ข้อบังคับทันตแพทยสภา 
ว่าดว้ยการเลือก  และการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา 

พ.ศ.  2564 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  (ง)  ประกอบมาตรา  27  วรรคหนึ่ง  (1)  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  คณะกรรมการทันตแพทยสภาโดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแห่งทันตแพทยสภา  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการเลือก  และการเลือกตั้ง
กรรมการทันตแพทยสภา  พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการเลือก  และการเลือกตั้งกรรมการ  พ.ศ.  2538 
(2) ข้อบังคับทันตแพทยสภาวา่ด้วยการเลือก  และการเลือกตัง้กรรมการ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2555 
ข้อ 4 ให้นายกทันตแพทยสภาเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ  หรือมีกรณีที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้   หรือในกรณ ี

ที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้นายกทันตแพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ทันตแพทยสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภาโดยสมาชิก 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกทันตแพทยสภา 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  สมาชิกทันตแพทยสภาที่มีความประสงค์รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
“วิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การเลือกตั้งที่กระท าโดยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน  โดยอิเล็กทรอนิกส์ให้หมายความตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการทันตแพทยสภาซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิก 
“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการทันตแพทยสภา 

หมวด  ๑ 
การเลือกตัง้กรรมการโดยสมาชิก 

 
 

ข้อ 6 การเลือกตั้งกรรมการกระท าได้  2  วิธี  ดังนี้ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๔



(๑) วิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) วิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 
ทั้งนี้  สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการทันตแพทยสภาได้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น 
สมาชิกที่ไม่สามารถลงคะแนนตาม  (๑)  และมีความประสงค์ลงคะแนนตาม  (๒)  ให้แจ้ง 

ต่อประธานคณะอนุกรรมการภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามเดือน  
ก่อนวันลงคะแนน 

หมวด  ๒ 
คณะอนกุรรมการ 

 
 

ข้อ 7 ให้มีการเลือกตั้งกรรมการจ านวนเท่ากับจ านวนกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในขณะเลือกตั้งตามวาระทุกสามปี   ตามมาตรา  15  (3)  ประกอบมาตรา  20   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  2537   

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  โดยเลือกประธานและรองประธานจากกรรมการ
ทันตแพทยสภา  ส่วนรายชื่ออนุกรรมการให้ประธานเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการมีอ านาจในการแต่งตั้งคณะท างานและออกประกาศต่าง ๆ  เพ่ือด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนครบก าหนดตามวาระของกรรมการ 

คณะอนุกรรมการตามวรรคสองต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  19  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
ทันตกรรม  พ.ศ.  2537  โดยอนุโลม  และจะต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการเลือกตั้ง
คราวนั้น 

ข้อ 8 ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการเลือกตั้งด้วยวิธีการ
ลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือคัดค้านการเลือกตั้งหลังประกาศผล  ให้คณะอนุกรรมการ 
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือคัดค้านการเลือกตั้งนั้นแล้วเสร็จ 

หมวด  ๓ 
การรบัสมัครเพ่ือรบัเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 
 

ข้อ 9 ให้คณะอนุกรรมการประกาศจ านวนกรรมการและบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ 
ออกเสียงเลือกตั้งในวาระเลือกตั้งนั้น  พร้อมทั้งก าหนดสถานที่ที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง  ก าหนดระยะเวลา 
ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันให้สมาชิกทราบก่อนวันเลือกตั้ง 

ให้สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งยื่นขอแก้ไขคัดค้านบัญชีรายชื่อดังกล่ าวต่อประธาน
คณะอนุกรรมการ  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะอนุกรรมการต้องพิจารณาตรวจสอบสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยไม่ชักช้า  

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๑0 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  19  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  
พ.ศ.  ๒๕37  ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(2) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(3) เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
ข้อ ๑1 การสมัครรับเลือกตั้ง  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่คณะอนุกรรมการ  

ก าหนด  ณ  สถานที่  และภายในก าหนดระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้ 
ให้คณะอนุกรรมการบันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน  และออกใบรับให้แก่ผู้สมัครที่ได้ยื่น 

ใบสมัครในวันที่รับสมัครนั้น 
ในระหว่างเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งถ้าผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและต่างประสงค์จะให้รับ  

ใบสมัครของตนก่อน  หากไม่มีทางอื่นที่จะตกลงกันได้  ให้ใช้วิธีจับสลาก 
ในกรณีที่ผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ถอนการสมัครรับเลือกตั้งก่อนพ้นก าหนดการรับสมัครเลือกตั้ง  

 ให้ผู้นั้นหมดสิทธิสมัครใหม่ในการเลือกตั้งคราวนั้น 
ข้อ ๑2 ภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันครบก าหนดการรับสมัครเลือกตั้ง  ให้คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ  คุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ  ๑0  แล้วแจ้งให้ผู้สมัครทราบและประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติดังกล่าว  ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา  และเว็บไซต์ 
ทันตแพทยสภา 

ในกรณีที่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง  โดยท าเป็นหนังสือ
ยื่นต่อคณะอนุกรรมการ  ให้คณะอนุกรรมการประกาศถอนการรับสมัครและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
ตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าผู้สมัครมีจ านวนไม่เกินจ านวนกรรมการทันตแพทยสภาที่จะเลือกตั้งในวาระนั้น   ให้ถือว่า
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีรายชื่อซึ่งอยู่ในประกาศที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง   เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการทันตแพทยสภา  โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ เกินจ านวนตามวรรคสาม   และจ านวนไม่ครบตามที่
คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด  ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งต่อไปจนได้กรรมการครบจ านวน  
ตามข้อ  ๗ 

หมวด  4 
วิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๑3 ให้คณะอนุกรรมการประกาศ  หลักเกณฑ์  และเงื่อนไขวิธีการลงคะแนน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และให้คณะอนุกรรมการด าเนินการ 
ตามประกาศดังกล่าว 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๑4 ให้คณะอนุกรรมการจัดให้มีการด าเนินเลือกตั้งโดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้   
(๑) ต้องมีจ านวนรายชื่อผู้สมัครตามข้อ  ๑2  วรรคหนึ่ง   
(๒) มีการยืนยันตัวตนของสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน   
(๓) รายละเอียดอื่นที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
ข้อ ๑5 ในวาระการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  การเลือกตั้งโดยวิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มีลักษณะต่อไปนี้ถือว่าเสียไปและไม่นับเป็นคะแนนเลือกตั้ง 
(๑) พิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ตัวตนสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๒) ลงคะแนนเลือกตั้งเกินเวลาที่คณะอนุกรรมก าหนดไว้ 
(๓) การลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
(๔) การลงคะแนนที่คณะอนุกรรมการก าหนดโดยออกเป็นประกาศคณะอนุกรรมการ 
ข้อ 16 การด าเนินการเลือกตั้งโดยวิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์   ให้อยู่ภายใต้

หลักเกณฑ์เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
(2) ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ระบบงานคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศ  ข้อมูลสารสนเทศ  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(3) บริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด   
(4) ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย   มาตรการ  หลักเกณฑ์ 

หรือกระบวนการใด ๆ  รวมทั้งข้อก าหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
ในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม 

หมวด  5 
การลงคะแนนดว้ยบตัรเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑7 ให้คณะอนุกรรมการจัดท าบัตรเลือกตั้ง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   
(๑) ต้องมีจ านวนรายชื่อผู้สมัครตามข้อ  ๑2  วรรคหนึ่ง   
(๒) ต้องมีลายมือชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน   
(๓) รายละเอียดอื่นที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
ข้อ ๑8 ในวาระการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะต่อไปนี้  ถือว่าเป็นบัตรเสีย

และไม่นับเป็นคะแนนเลือกตั้ง 
(๑) บัตรที่มิใช่บัตรที่คณะอนุกรรมการส่งให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน   
(๒) บัตรที่มีเครื่องหมายก ากับชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง   
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(๓) บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของสมาชิกผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง   
(๔) บัตรที่คณะอนุกรรมการประกาศยกเลิกก่อนก าหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน   
(๕) บัตรที่ส่งถึงคณะอนุกรรมการหลังก าหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน   
(6) บัตรที่คณะอนุกรรมการก าหนดโดยออกเป็นประกาศคณะอนุกรรมการ   

หมวด  6 
การควบคมุและด าเนนิการนับคะแนน 

 
 

ข้อ ๑9 ให้คณะอนุกรรมการประกาศแต่งตั้งผู้ควบคุมและคณะท างานเพ่ือด าเนินการ  
นับคะแนน  ทั้งการลงคะแนนทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์  และการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง   

ข้อ 20 การนับคะแนนวธิีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์จะนับคะแนนในช่วงเวลาเดยีวกบั
วิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 

การนับคะแนน  ให้นับการลงคะแนนทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันกับการลงคะแนนด้วย 
บตัรเลือกตั้ง  ภายหลังสิ้นสุดการลงคะแนนภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง 

หมวด  ๗ 
การประกาศผลการเลือกตัง้กรรมการ 

 
 

ข้อ 21 ให้คณะอนุกรรมการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามล าดับคะแนนสูงสุดลงมา  ในกรณี
ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากัน  ให้ประธานคณะอนุกรรมการเป็นผู้ด าเนินการตัดสินโดยวิธีการจับฉลาก 

ให้ผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาจนครบตามจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง   
ในวาระการเลือกตั้งนั้น  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  แล้วให้คณะอนุกรรมการประกาศ 
ผลการเลือกตั้งในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา  และเว็บไซต์ทันตแพทยสภา 

ข้อ 22 เมื่อประธานคณะอนุกรรมการได้ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแล้ว   ถ้าสมาชิก
หรือผู้สมัครคนใดเห็นว่าเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับ  ให้ยื่นค าร้องคัดค้านต่อประธาน
คณะอนุกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่ประกาศผลเลือกตั้ง 

ให้ประธานคณะอนุกรรมการน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยค าร้องคัดค้านนั้น   
แล้วแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องทราบภายในเจ็ดวัน 

ข้อ 23 การเลือกตั้งใหม่เพื่อเข้าด ารงต าแหน่งตามวาระ  ต้องให้ด าเนินการให้ทราบผลก่อน
กรรมการชุดเดิมพ้นวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 24 การนับวาระสามปีให้เริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันครบรอบสามปีของกรรมการครบวาระ
ไปจนครบสามปี 
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หมวด  ๘ 
การเลือกตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 

 
 

ข้อ 25 ให้ส านักงานเลขาธิการเป็นผู้เชิญคณะกรรมการชุดใหม่ประชุมเพ่ือด าเนินการ
เลือกตั้งนายกทันตแพทยสภา  อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง  และอุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง 

ข้อ 26 การเลือกตั้งนายกทันตแพทยสภา  อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง  และอุปนายก
ทันตแพทยสภาคนที่สอง  ให้กระท าการภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ 
ตามมาตรา  ๑๕  (๓)  โดยให้คณะกรรมการตามมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม   
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประชุมกันเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งดังกล่าวต าแหน่งละหนึ่งคน  โดยด าเนินการ
เลือกทีละต าแหน่งตามล าดับ  ด้วยวิธีให้กรรมการเสนอชื่อและมีกรรมการอย่างน้อยสามคนรับรอง 
การเสนอชื่อนั้น ๆ 

การเลือกให้เลือกโดยลงคะแนนลับ  ผู้ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละต าแหน่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
ให้เป็นนายกทันตแพทยสภา  อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง  และอุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง  
กรณีที่ผู้ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนเท่ากัน  ให้มีการลงคะแนนซ้ าจนกว่าจะได้ผู้มีคะแนนสูงสุดคนเดียว 

กรณีการเสนอชื่อคนเดียวส าหรับต าแหน่งใดให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือก  เพ่ือด ารงต าแหน่งนั้น 
โดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 27 ให้นายกทันตแพทยสภาเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  
ประชาสัมพันธ์  และเหรัญญิก  หรือต าแหน่งอื่นตามมาตรา  ๑๗  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
ทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ต าแหน่งละหนึ่งคน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการชุดเดิมหมดวาระ  
ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมวด  9 
การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งทีว่่าง 

 
 

ข้อ 28 เมื่อต าแหน่งกรรมการว่างลงไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการเลือกสมาชิกผู้มคีุณสมบตัิตามมาตรา  ๑๒  เป็นกรรมการแทนภายในสามสิบวนันบัแตว่นัที่
ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง 

ข้อ ๒9 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการซึ่งได้รับ 
การเลือกตั้ง  ให้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จ านวนกรรมการดังกล่าว  
ได้ว่างลงเกินกึ่งหนึ่ง 

การด าเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหมวด  ๑  หมวด  2  หมวด  3  หมวด  4  
หมวด  5  หมวด  6  และหมวด  7  แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม 
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ข้อ 30 ถ้าวาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  การเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการ
แทนในต าแหน่งที่ว่างให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะด าเนินการหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 31 เมื่อต าแหน่งนายกทันตแพทยสภา  อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง  และอุปนายก
ทันตแพทยสภาคนที่สองต าแหน่งใดว่างลง  ให้คณะกรรมการด าเนนิการเลือกผู้ด ารงต าแหนง่ดงักล่าวใหม่
แทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 

เมื่อต าแหน่งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ์  และเหรัญญิก  ต าแหน่งใดว่างลง 
ก่อนครบวาระ  ให้นายกทันตแพทยสภาเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งที่ว่าง  ภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีคณะกรรมการไม่ เห็นชอบบุคคลที่นายกทันตแพทยสภาเสนอตามวรรคสาม   
ให้นายกทันตแพทยสภาเสนอรายชื่อกรรมการคนใหม่โดยไม่ชักช้าเพื่อด ารงต าแหน่งที่ว่าง  ทั้งนี้  ภายใน 
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง 

ข้อ 32 ในกรณีที่ต าแหน่งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ์  และเหรัญญิก 
หรือต าแหน่งอื่นตามมาตรา  ๑๗  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
ว่างลงเนื่องจากพ้นต าแหน่งตามนายกทันตแพทยสภา  ให้ด าเนินการตามข้อ  ๒๗  และข้อ  ๓๑   
วรรคสองและวรรคสาม  โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พันต ารวจโท พจนารถ  พุ่มประกอบศร ี
นายกทันตแพทยสภา 
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