
ระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 

ระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยกําหนดข้ึนเม่ือต้ังองค์กร และได้ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข   
พ.ศ.2534) ประกาศใช้เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2534 

พ.ศ. 2535 ได้แก้ไขระเบียบฯ พ.ศ.2534 โดยเพ่ิมเติมเคร่ืองหมายขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์     
แห่งประเทศไทยไว้ในระเบียบ และใช้เครื่องหมายดังกล่าวมาจนปัจจุบันนี้ และกําหนดการจัดต้ังสํานักงานเครือข่าย โดยต้ังอยู่ 
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยปรับปรุง
เป็น "ระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536" และประกาศใช้เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2536  
เนื่องจากมีการจัดต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์เพ่ิมขึ้นอีกหลายแห่ง ทําให้ท่ีประชุม อ.บ.ท.ท. มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2536 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยได้เชิญผู้แทนโครงการจัดตั้งคณะ              
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุม และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 องค์กรผู้บริหารคณะ  
ทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เชิญผู้แทนโครงการจัดต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วม
ประชุม และเม่ือท้ัง 2 สถาบันได้จัดต้ังเป็น คณะทันตแพทยศาสตร์แล้ว ผู้แทนจาก 2 สถาบันจึงเป็นกรรมการ อ.บ.ท.ท. โดย
สมบูรณ์ 

พ.ศ. 2538 ได้แก้ไขระเบียบฯ พ.ศ. 2536 เนื่องจากการออกพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 จึงเกิด
ทันตแพทยสภา ประกอบกับมีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งข้ึนใหม่หลายคณะ ทําให้องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ต้อง
ปรับโครงสร้างขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป และเกิดความคล่องตัวในการทํางานมากขึ้น จึงได้
ปรับปรุงระเบียบ เป็น "ระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2538" และประกาศใช้ตั้งแต่
วันท่ี 15 ตุลาคม 2538  

พ.ศ. 2550 ได้แก้ไขระเบียบฯ พ.ศ. 2538 โดยการปรับปรุงระเบียบข้ึนใหม่ จึงได้ปรับปรุงระเบียบ เป็น "ระเบียบ
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550" และประกาศใช้ตั้งแต่วันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  

จากการแก้ไขวาระการดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการเป็น 3 ปี การเพ่ิมระเบียบเรื่องการจัดการประชุมและการ
เดินทางไปประชุมในประเทศ  และการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ จึงได้ปรับปรุงระเบียบ อ.บ.ท.ท. อีกครั้งหนึ่ง เป็น 
"ระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560" และประกาศใช้ตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2560 

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

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ 1  ระเบียบ หมายถึง ระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 
ข้อ 2 องค์กรนี้เรียกว่า “องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” (อ.บ.ท.ท.) ชื่อ  ภาษาอังกฤษว่า     

“Dental Faculty Consortium of Thailand”   (D.F.C.T) 
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2538 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 5  เครื่องหมายขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกลางพ้ืนภาพเป็นแผนท่ีประเทศ

ไทยทาบด้วยภาพงูพันคบเพลิงฐานดวงเพลิง มีตัวอักษร “ท” และด้านล่างของภาพมีคําว่า “ทนฺโต เสฏโฐ 2526”     
ภาพท้ังหมดล้อมรอบด้วยขอบวงกลม 2 วง ระหว่างขอบวงกลมคร่ึงบนมีคําว่า “องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย” คร่ึงล่างมีคําว่า “Dental Faculty Consortium of Thailand” (D.F.C.T) และคั่นระหว่างข้อความ
ท้ังสองนั้นด้วยเคร่ืองหมายดอกบัว  แทนดอกบัวสุทธาสิโนบล 

ข้อ 6 สํานักงานเลขาธิการอยู่  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ท่ีเลขาธิการ อ.บ.ท.ท. สังกัดอยู่  
ข้อ 7 ในระเบียบนี้ คําว่า  

คณะ   หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร์ท่ีเป็นส่วนราชการหรือในกํากบัของรัฐในประเทศไทย 
 วิชาชีพ   หมายถึง วิชาชีพทันตกรรม 
 คณบด ี   หมายถึง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 องค์กร   หมายถึง องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 ประธานองค์กร  หมายถึง ประธานองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการประจําองค์กรผูบ้ริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ผู้บริหาร   หมายถึง คณบดี  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าภาควิชาและคณะกรรมการประจําคณะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมายถึง ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กรผู้บริหาร 

     คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 เลขาธิการ  หมายถึง เลขาธิการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 ผู้ช่วยเลขาธิการ  หมายถึง ผู้ช่วยเลขาธิการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 สมาชิก   หมายถึง ผู้บริหาร  อดีตคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ  
ข้อ 8 ท่ีประชุมคณบดี เป็นผู้ดําเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร 
ข้อ 9 องค์กรมีรายได้จาก 

(1) เงินสนับสนุนจากคณะ 
(2) เงินบริจาค 
(3) รายได้อ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควร ท้ังนี้ให้กําหนดเป็นระเบียบการเงิน โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ข้อ 10 ให้ท่ีประชุมคณบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

 

ข้อ 11 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของคณะต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือความ
ร่วมมือประสานงาน และดําเนินการทางด้านวิชาการและวิจัย บริหารการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน       
การบริหารและพัฒนา  และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับคณะและวิชาชีพ 

 
หมวด 3 

องค์ประกอบ 
 

ข้อ 12 การดําเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย 
(1) ท่ีประชุมคณบดี 
(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
(3) ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ 
(4) ท่ีประชุมสมาชิก 

 

ข้อ 13 ท่ีประชุมคณบดี ประกอบด้วย คณบดีทุกคณะ 
ข้อ 14 ท่ีประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย 

(1) คณบดีทุกคณะ 
(2) กรรมการจากตัวแทนของผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะละ 1 คน 
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย 

(3.1) นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(3.2) นายกทันตแพทยสภา 
(3.3) ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(3.4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณบดีจํานวนไม่เกินคร่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ 

 ในข้อ 14(1) และข้อ 14(2) รวมกัน 
(4)  เลขาธิการ 
(5)  ผู้ช่วยเลขาธิการ (ถ้ามี) 

ข้อ 15 คณะอนุกรรมการแบ่งเป็นคณะอนุกรรมการประจํา คณะอนุกรรมการอื่นๆ โดยคณะอนุกรรมการประจําแบ่ง
ออกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย 
(1) คณะอนุกรรมการวิชาการและวิจัยทันตแพทยศาสตร์ มีกรอบของงาน ดังน้ี 

(1.1) การจัดประชุมเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 
(1.2) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
(1.3) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนหลังปริญญา 
(1.4) ส่งเสริมงานวิจัยระหว่างคณะ 
(1.5) หน้าท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงท่ีประชุมคณบดี หรือคณะกรรมการ มอบหมาย 

(2) คณะอนุกรรมการหลักสูตรและทันตแพทยศาสตร์ศึกษา มีกรอบของงาน ดังน้ี 
(2.1) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(2.2) ดําเนินการและประสานงานด้านการประกันคุณภาพทางวิชาการในระดับปริญญาตรี 
(2.3) หน้าท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงท่ีประชุมคณบดีหรือคณะกรรมการ มอบหมาย 

(3) คณะอนุกรรรมการบริหารและพัฒนา  มีกรอบของงานดังนี ้
(3.1)   ดําเนินการ  และประสานงานในโครงการพัฒนาอาจารย์ 
(3.2)   ดําเนินการ และประสานงานในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 
(3.3)   ดําเนินการ  และประสานงานในโครงการพัฒนาระบบการเก็บค่ารักษาพยาบาลในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
(3.4)   หน้าท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงท่ีประชุมคณบดีหรือคณะกรรมการ มอบหมาย 
 
 



15.1  คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 
(1)   บุคคลท่ีคณะกรรมการมีมติให้ดํารงตําแหน่งประธานอนุกรรมการ 
(2)  ผู้แทนของคณะแห่งละ 1 คน 
(3)  ผู้แทนจากคณะกรรมการ 1 คน 
(4)  กรรมการหรือท่ีปรึกษาท่ีประธานคณะอนุกรรมการแต่งต้ัง 

ข้อ 16 ท่ีประชุมสมาชิก  ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารของแต่ละคณะ 
(2) อดีตคณบดี 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(4)   เลขาธิการ 
(5)   ผู้ช่วยเลขาธิการ (ถ้ามี) 

ข้อ 17 คณะกรรมการอาจเสนอท่ีประชุมคณบดีขอแต่งต้ังท่ีปรึกษา คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการเพ่ิมข้ึนได้ ถ้ามีความจําเป็น 
 

หมวด 4 
หน้าท่ีและการดําเนินงาน 

 
ข้อ 18 ประธานองค์กรมีหน้าท่ี 

(1) เป็นประธานท่ีประชุมคณบดี 
(2) เป็นประธานคณะกรรมการ 
(3) เป็นประธานท่ีประชุมสมาชิก 
(4)   เป็นผู้แทนขององค์กร  ในการลงนามในคําสั่ง หนังสือ ติดต่อราชการระดับกรมขึ้นไป หรือเอกสารอ่ืนๆ 
      โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ข้อ 19 ท่ีประชุมคณบดีมีหน้าท่ี 
(1) กําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

  (2)   พิจารณาแต่งต้ังหรือถอดถอนเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
(3)   พิจารณาแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
(4)   เสนอแผนดําเนินงาน และงบประมาณขององค์กร 
(5)   กําหนดอัตราเงินสนับสนุนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ในแต่ละปี (ตามข้อ 9 (1)) 

ข้อ 20 ท่ีประชุมคณะกรรมการมีหน้าท่ี 
(1) เสนอนโยบายแนวทางด้านวิชาการ บริหารการศึกษา กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องกับคณะและวิชาชีพ 
(2) วางระเบียบ แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับหรือ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(3) พิจารณาและสรปุผลงานของคณะอนุกรรมการ 
(4) อนุมัติแผนดําเนินงาน และงบประมาณขององค์กร 
(5)   พิจารณาข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมสมาชิก 
(6)   หน้าท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงท่ีประชุมคณบดีมอบหมาย 

ข้อ 21 คณะอนุกรรมการ มีหน้าท่ี 
(1) รวบรวมศึกษาข้อมูลต่างๆ เพ่ือเสนอแนวทาง และวิธีดําเนินงานต่อคณะกรรมการ 
(2) เสนอแนวความคิดอันเป็นประโยชน์ต่อคณะและวิชาชีพ 
(3) ดําเนินการต่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
(4)   แต่งต้ังคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม 
(5)   หน้าท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงท่ีประชุมคณบดี หรือ คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 22 เลขาธิการมีหน้าท่ี 
(1) ประสานงานและติดตามการดําเนินงานขององค์กร 
(2)   เป็นผู้แทนขององค์กรในกิจการท่ัวไป 
(3)   ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก ท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรหรือวิชาชีพ 
(4)   รับผิดชอบบริหารในกิจการประชุม บุคลากร เอกสาร การเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินขององค์กร 



(5)   หน้าท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงท่ีประชุมคณบดี หรือ คณะกรรมการมอบหมาย 
 

ข้อ 23 ผู้ช่วยเลขาธิการมีหน้าท่ี ตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ 24 สมาชิกมีสิทธิและหน้าท่ี 

(1) เข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมสมาชิก 
(2) สมาชิกรวมกันตั้งแต่ 30 คนข้ึนไป มีสิทธิเสนอเรื่องให้คณะกรรมการผู้บริหารพิจารณาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้ 
(3) สมาชิกรวมกันตั้งแต่  30  คนข้ึนไป  สามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสมาชิกเพ่ือพิจารณาได้ ในกรณีท่ีเรื่อง

ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากของท่ีประชุมสมาชิก ให้คณะกรรมการผู้บริหารดําเนินการในเร่ืองนั้นต่อไป 
 

หมวด 5 
การได้มา วาระ และการส้ินสุดสมาชิกสภาพ 

 
ข้อ 25 คณบดีแต่ละคณะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการจากคณะทันตแพทยศาสตร์ แต่ละคณะดังนี้ 

(1) กรรมการของคณะกรรมการ ตามข้อ 14(2) 
(2) กรรมการของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ตามข้อ 15.1(2) 

ข้อ 26 คณะอนุกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อ ให้ท่ีประชุมคณบดีแต่งต้ังคณะทํางานชุดต่างๆ 
ข้อ 27 คณะกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อให้ท่ีประชุมคณบดีแต่งต้ังกรรมการต่างๆ ดังน้ี 

(1) ประธานคณะอนุกรรมการ ตามข้อ 15(1), 15(2) และ 15(3)  
(2) ผู้แทนคณะกรรมการ ตามข้อ 15.1(3) 

ข้อ 28 ท่ีประชุมคณบดีเป็นผู้พิจารณาและแต่งต้ังกรรมการต่างๆ ดังน้ี  
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 14(3) 
(2) เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ (ถ้ามี) 
(3) ประธานคณะอนุกรรมการ ตามข้อ15 

 ข้อ 29 วาระของคณะกรรมการ 
(1) กรรมการตามข้อ 14(2) จะมีวาระตามวาระของคณบดี 
(2) กรรมการตามข้อ 14(3) มีวาระ 2 ปี และสามารถได้รับเลือกติดต่อกันต่อไปได้ 
(3) กรรมการตามข้อ 14(4) และ 14(5)  มีวาระ 2 ป ีและสามารถได้รับเลือกอีกโดยไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

ข้อ 30 วาระของอนุกรรมการแต่ละชุดมีวาระ 3 ปี  
ข้อ 31 การสิ้นสุดของสมาชิก เม่ือ 

(1) ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ยกเว้นอดีตคณบดี 
(2) ครบวาระ 
(3) ลาออก 
(4) ตาย 

 
หมวด 6 

การประชุม 
 

ข้อ 32 ท่ีประชุมคณบดีร่วมกันพิจารณาเลือกคณบดีจากคณะใดคณะหนึ่ง เพ่ือผลัดกันเป็นประธานคณะกรรมการในการ
ประชุมแต่ละคร้ัง โดยให้มีการหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม 

ข้อ 33 ให้มีการประชุมท่ีประชุมคณบดีในคราวเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการ และอาจกําหนดการประชุมพิเศษได้
ตามความเหมาะสม 

ข้อ 34 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง 
ข้อ 35 ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ โดยประธานคณะอนุกรรมการแต่ละชุดรายงานความก้าวหน้า ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการในแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีมีความจําเป็นให้รายงานต่อท่ีประชุมคณบดีโดยตรงได้ 
ข้อ 36 ให้มีการประชุมสมาชิกอย่างน้อย 1 คร้ัง ทุก 2 ปี และมีคณบดีเข้าร่วมประชุมด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็น

องค์ประชุม 



ข้อ 37 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการหรือตัวแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด และ
มีคณบดีเข้าร่วมประชุมด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 38 ในกรณีประธานท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือประธานท่ีประชุมสมาชิกไม่อยู่ ให้คณบดีผู้อาวุโสทําหน้าท่ีประธานแทน 
ข้อ 39 การเสนอวาระเข้าการประชุมคณะกรรมการ ให้แต่ละคณะเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ ก่อน

กําหนดการประชมุอย่างน้อย 10 วัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้นําเสนอขอมติ เพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุมได้ 
ข้อ 40 การลงมติในท่ีประชุมคะแนนเสียงต้องเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการ หรือสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม จึงจะถือเป็นมติของท่ี

ประชุม ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณบดีสามารถเสนอให้ทบทวนมติท่ีประชุมได้ 
 

หมวด 7 
การจัดการประชุมและการเดินทางไปประชุมในประเทศ 

 
ข้อ 41   อ.บ.ท.ท. สามารถเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมท่ีนอกเหนือไปจากการประชุมประจําปีได้ หากได้รับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.บ.ท.ท. และท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.บ.ท.ท. สามารถอนุมัติให้กรรมการ หรือ
ผู้ท่ีเหมาะสม เข้าร่วมประชุมท่ีจัดข้ึนภายในประเทศในหัวข้อการประชุมท่ีสําคัญต่อวิชาชีพ หรือการศึกษาทางทันต
แพทยศาสตร์ได้ 

ข้อ 42   ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการประชุม หรือเข้าร่วมประชุมใน/นอกกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล  ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะ 
ค่าลงทะเบียน ตามที่จ่ายจริง  

 
หมวด 8 

การเดินทางไปประชุมต่างประเทศ 
 

ข้อ 43   ท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.บ.ท.ท. สามารถอนุมัติให้กรรมการ หรือผู้ท่ีเหมาะสมเข้าร่วมประชุมท่ีจัดข้ึนในต่างประเทศ 
           ในหัวข้อการประชุมท่ีสําคัญต่อวิชาชีพ หรือการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ได้ 
ข้อ 44   ท่ีประชุม อ.บ.ท.ท. อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าท่ีพักเหมาจ่ายรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยเบิกจ่ายตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินระเบียบของทางราชการ และไม่
เกินอัตราท่ีกําหนด ดังน้ี 

(1)  ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม 30,000 บาท 
(2)  ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     40,000 บาท 
(3)  ทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)  50,000 บาท 
(4)  ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์   60,000 บาท 
(5)  ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา และประเทศญ่ีปุ่น  70,000 บาท 

ข้อ 45   ให้ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น และให้เดินทาง
กลับประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(1)   กรณีเดินทางไปประเทศในทวีปเอเชีย ให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาท่ีจะเริ่มปฏิบัติงานในประเทศ  
นั้นๆ ไม่ เกินหนึ่งวัน และให้ออกเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานไม่เกินหนึ่งวัน 

(2)   กรณีเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 
ให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาท่ีจะเริ่มปฏิบัติงานในประเทศน้ันๆ ไม่เกินสองวัน และให้ออกเดินทาง
กลับประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานไม่เกินสองวัน 

(3)   กรณีเดินทางไปประเทศในทวีปอเมริกาใต้ หรือประเทศในทวีปแอฟริกาให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลา
ท่ีจะเริ่มปฏิบัติงานในประเทศน้ัน ๆ ไม่เกินสามวัน และให้ออกเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานไม่เกินสามวัน 

ข้อ 46   เกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(1) ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ โดยแสดงหลักฐานประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ หรือหลักฐานการจ่าย 
(2) ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่ปงระเทศไทยก่อนวันเดินทางหนึ่งวัน ในกรณีท่ีไม่มีหลักฐาน

ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประทศ หรือหลักฐานการจ่าย 
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