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ข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทีป่ รึกษา
พ.ศ. 2565
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะที่ปรึกษา ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
และเป็นการสอดคล้องกับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็น
กฎหมายกลางที่นามาใช้บังคับในการปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจ
ของเอกชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (4) (จ) ประกอบมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (1)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 คณะกรรมการทันตแพทยสภาโดยความเห็นชอบ
จากสภานายกพิเศษแห่งทันตแพทยสภา จึงออกข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
พ.ศ. ๒๕38
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการทันตแพทยสภา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการทันตแพทยสภา
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ทันตแพทยสภาตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
“คณะที่ปรึกษา” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการทันตแพทยสภา
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการทันตแพทยสภา
“การประชุมปกติ” หมายความว่า การประชุมที่ผู้ร่วมประชุมมาประชุมในสถานที่เดียวกันและ
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้
“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัตใิ ห้ต้องมีการประชุม
ที่ไ ด้กระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

“ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ ซึ่ ง ต้ อ งชี้ แ จงแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ
หรือคณะที่ปรึกษานั้นด้วย
“ผู้ควบคุมระบบ” หมายความว่า ผู้ที่ทาหน้าที่ดูแลและบริหารจัด การระบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เริ่มทาการประชุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุม
ข้อ 5 ให้นายกทันตแพทยสภาเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือมีกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหา
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกทันตแพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 1
การประชุมคณะกรรมการ
ส่วนที่ 1
ประธานและเลขานุการที่ประชุม
ข้อ 6 ให้นายกทันตแพทยสภาเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 7 ในการประชุมคราวใด นายกทันตแพทยสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ประธานของที่ประชุมได้ ให้ อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่งหรืออุปนายกทันตแพทยสภา
คนที่สองที่มาประชุม ทาหน้าที่แทนประธานที่ประชุมตามลาดับ
ถ้าอุปนายกทันตแพทยสภาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้
ให้ กรรมการผู้มีอายุสูงสุดที่มาประชุมเป็นประธานชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมดาเนินการเลือกประธาน
เฉพาะคราวสาหรับการประชุมครั้งนั้น
ข้อ 8 ให้เลขาธิการทันตแพทยสภาเป็นเลขานุการที่ประชุม
ข้อ 9 ในการประชุมคราวใด เลขาธิการทันตแพทยสภาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการทันตแพทยสภาทาหน้าที่เลขานุการที่ประชุม
ถ้าทั้งเลขาธิการทันตแพทยสภาและรองเลขาธิการทันตแพทยสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ป ระธานที่ ป ระชุ ม เลื อ กกรรมการผู้ หนึ่ งท าหน้ า ที่ เป็ น เลขานุก ารเฉพาะส าหรับ
การประชุมครั้งนั้น
ส่วนที่ 2
อานาจและหน้าทีข่ องประธานและเลขานุการ
ข้อ 10 ประธานในที่ประชุมมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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(1) ควบคุมและดาเนินการของที่ประชุมตามวาระการประชุม
(2) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม
(3) มีอานาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ 11 เลขานุการมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดระเบียบวาระการประชุมตลอดจนรายละเอียดและเอกสารประกอบหรือที่เกี่ยวข้อง
ที่จะนาเข้าประชุม
(2) แจ้งนัดประชุม
(3) แจ้งระเบียบหรือหนังสือต่อที่ประชุมหรือยืนยันมติของที่ประชุม
(4) จัดทารายงานการประชุม
(5) รักษาเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการประชุม
(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานหรือที่ประชุมมอบหมาย
ส่วนที่ 3
การประชุม
ข้อ ๑๒ การประชุมกระทาได้ 2 วิธี ดังนี้
(1) การประชุมปกติ
(2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 13 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 14 การประชุมคณะกรรมการให้ถือเป็นการประชุมลับ ผู้อื่นที่จะอยู่ในที่ประชุมหรือ
ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้ ได้แก่ กรรมการ สภานายกพิเศษและผู้ ที่ได้รับเชิญจากที่ประชุม
หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุม
ข้อ 15 ให้มีการประชุมครั้งแรกของแต่ละวาระของคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกและให้สานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา
เป็นผู้เรียกประชุม
ข้อ 16 การประชุมทันตแพทยสภาให้เป็นไปตามที่ประชุมมีมติไว้ หรือตามที่นายกทันตแพทยสภา
จะเห็ น สมควรแต่น ายกทันตแพทยสภาอาจสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได้เมื่อเห็นว่าไม่มีเรื่องที่สมควร
จะประชุม หรือสั่งเลื่อนการประชุมในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันสมควร ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบล่วงหน้าโดยไม่ชักช้า
ข้อ 17 กรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน จะขอให้ มี ก ารประชุ ม ก็ ไ ด้ โ ดยยื่ น เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ
นายกทันตแพทยสภาหรือเลขาธิการทันตแพทยสภา และให้นายกทันตแพทยสภานัดประชุมโดยด่วน
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ข้อ 18 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ มีผู้ดาเนินการประชุมตามพระราชกาหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจ
และสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้
มีผู้ควบคุมระบบดาเนินการ
ข้อ 19 การนัดประชุมให้ทาเป็นหนังสือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือจะแจ้งนัดในที่ประชุมก็ได้
ถ้าแจ้งนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นัดประชุมไปยังผู้ที่มิได้มาประชุม
กรณีการนั ด ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วย
ข้อ 20 การส่งหนังสือเชิญประชุมให้ส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย
โดยส่งทางไปรษณีย์ หรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เว้นแต่ การประชุมด่วน จะแจ้งระเบี ยบวาระการประชุม
พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบในขณะเปิดการประชุมก็ได้
ข้อ 21 ให้จัดระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ
(2) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(3) เรื่องด่วน
(4) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
(5) เรื่องที่ค้างพิจารณา
(6) เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
(7) เรื่องอื่น ๆ
ข้อ 22 ให้เลขานุการตรวจสอบว่ากรรมการครบองค์ประชุมหรือไม่ แล้วเสนอประธานทราบ
ถ้าหากไม่ครบองค์ประชุม และพ้นกาหนดเวลานัดประชุมแล้วครึ่งชัว่ โมง ให้ประธานสั่งเลื่อนการประชุม
ข้อ 23 การประชุมต้องดาเนินตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ 24 ในการประชุ ม ปกติ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะกล่ า วถ้ อ ยค าต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ ย กมื อ ขึ้ น
เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาต่อที่ประชุมให้ขออนุญาต
ตามวิธีที่ที่ประชุมกาหนด เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้
ข้อ 25 ประธานที่ประชุมมีอานาจปรึกษาที่ประชุมในเรื่องใด ๆ สั่งพักการประชุม หรือปิดประชุมได้
ในกรณีที่มีวาระการประชุมค้างอยู่ การปิดการประชุมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ 26 การจดรายงานการประชุม ที่ประชุมอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมบางส่วนก็ได้
ข้อ 27 การเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
ข้อ 28 เมื่อที่ประชุมกาลังพิจารณาเรื่องใดอยู่ห้ามมิให้เสนอเรื่องอื่นนอกจากเรื่องต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

(1) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน ทานองเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน
เพื่อพิจารณาพร้อมกัน
(2) ขอให้ส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็น
(3) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
(4) ขอให้เลื่อนพิจารณา
(5) ขอให้ปิดการประชุม
ส่วนที่ 4
การลงมติ
ข้อ 29 ในการลงมติของที่ประชุมให้ประธานเป็นผู้เสนอประเด็นให้ที่ประชุมลงมติ
ข้อ 30 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมี 2 วิธี คือ
(1) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
(2) การออกเสียงลงคะแนนลับ
ข้อ 31 ในการประชุมปกติ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยให้ยกมือพ้นศีรษะ ส่วนการออกเสียง
ลงคะแนนลับให้ใช้เขียนลงในกระดาษที่กาหนดให้
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นไปตามที่ประชุมกาหนด
ข้อ 32 การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาเป็นการเปิดเผย แต่ถ้ากรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า
5 คน หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
ร้องขอให้กระทาการเป็นการลับจึงลงคะแนนลับ
ข้อ 3๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ เว้นแต่มติของที่ประชุมในกรณีให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 14 (4) หรือการลงมติ
ยื น ยั น มติ ต ามมาตรา 27 หรื อ ให้ พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ การเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตตามมาตรา 42
วรรคสาม (4) หรือ (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ให้ถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งคณะ
ส่วนที่ 5
ผู้แทนกรรมการ
ข้อ 34 กรรมการโดยตาแหน่งผู้ใดไม่สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการ อาจมอบหมายเป็นหนังสือ
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู้หนึ่งผู้ใดในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานของตนเข้าประชุมได้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมวด 2
การประชุมคณะอนุกรรมการ
ข้อ 35 ให้ประธานอนุกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 36 การประชุมคณะอนุกรรมการให้นาความหมวด 1 ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด หรือประกาศทันตแพทยสภาอื่น
ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
หมวด 3
การประชุมคณะทีป่ รึกษา
ข้อ 37 ให้ประธานที่ปรึกษาเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 38 การประชุมคณะที่ปรึกษาให้นาความหมวด 1 ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕6๕
ทันตแพทย์สุชิต พูลทอง
นายกทันตแพทยสภา

