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ธรรมนญู  
“องคก์รแพทย ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั” 
 
หมวดที 1 
ชือ  วตัถปุระสงค ์ สถานทีตงั 
 
1. องคก์รนีมีชือว่า “องคก์รแพทย ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั” ชือยอ่ว่า “อ.พ.ท.จ.”  

“Medical Staff Organization, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University”  “MODC” 
2. การจดัตงัองคก์รแพทยค์ณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  มีวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี 

2.1 ธาํรงไวซ้งึมาตรฐานและจรยิธรรมแห่งวชิาชีพ 
2.2 สรา้งความมนัใจแก่ผูป่้วยทีรบัการรกัษาจากคณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ใหไ้ดร้บัการบรกิารทางการแพทยใ์นระดบัทีดีทีสดุตามทรพัยากรทีมีอยู่ 
2.3 กลนักรองคณุสมบตัิของแพทย ์ตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสมในการดแูลรกัษาผูป่้วย 

และการบนัทกึเวชระเบียนของทนัตแพทย ์แพทย ์
2.4 ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะ แกผู่บ้รหิารคณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  ใน

เรอืงทีเกียวขอ้งกบัการบรกิารทางการแพทย ์
2.5 เป็นตวัแทนของสมาชิก  เพือผดงุเกียรติและศกัดศิรแีห่งวิชาชีพ 
2.6 สง่เสรมิความสมัพนัธ ์ และแกปั้ญหาภายในวิชาชีพระหวา่งทนัตแพทย ์แพทยด์ว้ยกนั   ระหวา่ง

ทนัตแพทย ์แพทยก์บัผูป้ฏิบติังานหรอืหนว่ยงานอืน  และระหวา่งทนัตแพทย ์แพทยก์บัผูใ้ชบ้รกิาร 
3.  สถานทีตงัขององคก์รแพทย ์ตงัอยูที่ หอ้งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ตกึสมเดจ็ย่า 93 ชนั 11 คณะทนัต
แพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 
หมวดที 2 
สมาชิกองคก์รแพทย ์
 

สมาชิก  คือ ทนัตแพทย ์แพทยท์กุคนทีปฏิบตังิานในคณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
แบ่งเป็น 2 ประเภท 

1. สมาชิกสามญั  คือ ทนัตแพทย ์แพทย ์ทีไดร้บัการบรรจเุป็น ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 
ปฏิบตังิานในคณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

2. สมาชิกวิสามญั  คือ 
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- ทนัตแพทย ์แพทย ์ทีมีสญัญาเขา้ฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจาํบา้นและศกึษาหลกัสตูรหลงัปรญิญา
ของคณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ทนัตแพทย ์แพทย ์ทีปฏิบตัิงานในคณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ภายใต้
สญัญาการปฏิบตัิงาน 

- ทนัตแพทย ์แพทย ์ทีมีสญัญาทาํงานเพือชดใชท้นุของคณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

3. สมาชิกภาพสินสดุ เมือ  
3.1 สมาชิกสามญัพน้สภาพการเป็นขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั ทีปฏิบตัิงานในฐานะทนัต

แพทย ์แพทย ์หรอืสินสดุหากสมาชิกถกูลงโทษทางวินยัรา้ยแรงตามระเบียบของมหาวทิยาลยั หรอืประพฤติ
ตนไมเ่หมาะสมในการเป็นสมาชิก ทงันี ตามทีคณะกรรมการองคก์รแพทยจ์ะพิจารณา 

3.2 สมาชิกวิสามญัพน้สภาพตามหลกัเกณฑข์องสมาชิกวิสามญั ของคณะทนัตแพทยศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั หรอืสินสดุหากสมาชิกถกูลงโทษทางวนิยัรา้ยแรงตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมในการเป็นสมาชิก ทงันี ตามทีคณะกรรมการองคก์รแพทยจ์ะพิจารณา 
 
หมวดที 3 
 
สิทธิและหนา้ทีของสมาชิก 
1. สมาชิกสามญัมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตงั และสมคัรเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการองคก์รแพทย ์
2. สมาชิกสามญัมีสิทธิทีจะรบัทราบขอ้มลูขา่วสาร และเสนอขอ้คิดเห็นทีเกียวกบักิจกรรมขององคก์ร

แพทยต์อ่คณะกรรมการ และตอ่ทีประชมุองคก์รแพทย ์
3. สมาชิกสามญัมีสิทธิทกัทว้ง  มติขององคก์รแพทยที์เห็นวา่ไมช่อบธรรม  หรอืมีปัญหาในการปฏิบตัิ  

ทงันีตอ้งมีสมาชิกไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ลงชือใหค้ณะกรรมการพจิารณาทบทวน 
4. สมาชิกทงัสามญัและวิสามญัตอ้งปฏิบตัิตามธรรมนญู และมตอิงคก์รแพทย ์
 
หมวดที 4 
คณะกรรมการองคก์รแพทย ์
 
1. คณะกรรมการองคก์รแพทย ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  มีทงัหมดไม่เกิน  14 

คน  ประกอบดว้ย 
1.1 ทีปรกึษาผูท้รงคณุวฒิุ   คน 
.  ประธาน      1 คน 
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1.  รองประธาน      1 คน 
1.  เลขานกุาร      1 คน 
1.5 เหรญัญิก      1  คน 
1.  กรรมการไม่เกิน                คน 
 

- แต่งตงัทีปรกึษาผูท้รงคณุวฒิุ จาํนวนไมเ่กิน 3 คน ทีมาจากตาํแหน่งผูบ้รหิารของคณะทนัต
แพทยศาสตร ์ซงึไดร้บัการเสนอชือจากคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์เพือใหเ้ป็นทีปรกึษาแก่
คณะกรรมการองคก์รแพทย ์

- คณะกรรมการองคก์รแพทยมี์ทงัหมดไมเ่กิน  11  คน  มาจากเลือกตงั 
โดยมีการเลือกประธาน  รองประธาน และตาํแหน่งตา่งๆ ในคราวประชมุคณะกรรมการองคก์ร
แพทยค์รงัแรก โดยจะตอ้งจดัใหมี้ขนึภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัทีไดร้บัการเลือกตงั  

 
2. คณุสมบตัิของกรรมการองคก์รแพทย ์ตอ้งเป็นสมาชิกองคก์รแพทย ์คณะกรรมการองคก์รแพทยมี์วาระ

คราวละ  2  ปี (นบัตามปีงบประมาณ) กรรมการทีมาจากการเลือกตงัสามารถดาํรงตาํแหนง่ไดไ้มเ่กิน  
2  วาระติดตอ่กนั 

3. กรรมการองคก์รแพทยพ์น้ตาํแหน่งเมือ 
3.1 สินสดุตามวาระ 
3.2 ตาย 
3.3 ลาออก 
3.4 ตอ้งคาํพิพากษาจาํคกุ(เวน้แตเ่ป็นโทษสาํหรบัความผิดทีไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผิด

ลหโุทษ) และกรณีทีถกูลงโทษทางวินยัรา้ยแรง 
3.5 ไดร้บัการแตง่ตงัใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารของคณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั และ/หรอื จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ตามพระราชบญัญตัิของจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

3.6 ขาดคณุสมบตัติามหมวดที 4 ขอ้ 3 
3.7 ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ทีกรรมการองคก์รแพทยไ์ด ้ ตงัแต ่6 เดือนขนึไป 

4. เมือตาํแหนง่กรรมการวา่งลง  ใหที้ประชมุองคก์รแพทยเ์ลือกจากสมาชิกเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่ง
ทีว่าง  และใหอ้ยูใ่นวาระตามวาระทีเหลือของตาํแหนง่กรรมการทีวา่งนนั แตห่ากเหลือวาระไมถ่งึ 6 
เดือน ใหท้าํการสรรหาพรอ้มกบักรรมการชดุใหม ่
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5. กรณีการเลือกตงั ถา้มีผูส้มคัรเกินจาํนวน ใหผู้ที้ไดร้บัคะแนนการเลือกตงัสงูสดุ 11 คนแรก เป็น
กรรมการองคก์รแพทยถ์า้มีผูส้มคัรไมเ่กินจาํนวน ผูไ้ดร้บัเลือกตงัเป็นกรรมการองคก์รแพทยต์อ้งมีเสียง
รบัรองอยา่งนอ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนสมาชิกทีลงคะแนน  

หมวดที 5 
อาํนาจและหนา้ทีของคณะกรรมการองคก์รแพทย ์
 
1. บรหิารองคก์รแพทยใ์หเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคที์กาํหนดไว ้
2. กาํหนดระเบียบวาระต่างๆขององคก์รแพทยค์ณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  ทงันี

โดยไม่ขดัตอ่ พ.ร.บ.วิชาชีพทีเกียวขอ้ง และกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุ 
3. รวบรวมพิจารณาคดักรอง ปัญหาการปฏิบตัิงาน สวสัดิการของสมาชิกองคก์รแพทยเ์พือดาํเนินการแกไ้ข  

หรอืนาํเสนอ ผูบ้รหิารคณะทนัตแพทยศาสตรห์รอืนาํเขา้สูที่ประชมุ  เพือขอความคิดเห็น และ/หรือ ขอมติ 
4. มอบหมายงานดา้นตา่งๆ ในแก่กรรมการดแูล  

ทางดา้นมาตรฐานวิชาชีพทนัตกรรมและจรยิธรรม 
ทางดา้นวิชาการ 
ทางดา้นความเสียหายทีเกิดกบัผูร้บับรกิารจากคณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ทางดา้นพิจารณารบัแพทยแ์ละทนัตแพทย ์
 โดยทาํการประชมุเพือมอบหมายใหก้รรมการดแูลดา้นตา่งๆ ภายหลงัจากการเลือกตงัไมเ่กิน 90 
วนั 

5. ใหแ้ตง่ตงัคณะกรรมการจดัการเลือกตงัไมต่าํกวา่ 3 คน  เพือดาํเนินการคดัเลือกคณะกรรมการชดุใหม ่
ก่อนสินสดุวาระอยา่งนอ้ย  30 วนั 

6. มติของคณะกรรมการองคก์รแพทยใ์หเ้สนอผูบ้รหิารดาํเนินการ  กรณีผูบ้รหิารไมเ่ห็นดว้ยใหส้ง่กลบั
คณะกรรมการองคก์รแพทยท์บทวนใหมภ่ายใน 15  วนั  ถา้คณะกรรมการองคก์รแพทยยื์นยนัตามมติ
เดมิใหส้่งใหผู้บ้รหิารอีกครงัหนงึ  ถา้ผูบ้รหิารยงัไมเ่ห็นดว้ย ใหเ้รยีกประชมุสมาชิกองคก์รแพทย ์ทงันี
องคป์ระชมุและมติทีประชมุใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัว่าดว้ยหมวดที 6 ขอ้ 3 และขอ้ 6 หากที
ประชมุมีมติยืนยนัมตเิดิม ในกรณีดงักล่าวใหอ้าํนาจคณบดี หรอืคณะกรรมการทีแตง่ตงัโดยคณบดีทาํ
การตดัสินชีขาดตอ่ไป 

7. กรณีมติของคณะกรรมการบรหิารคณะทนัตแพทยศาสตรมี์ผลบงัคบัตอ่สมาชิกองคก์รแพทย ์ให้
คณะกรรมการองคก์รแพทยพิ์จารณามติดงักลา่ว กอ่นมีผลบงัคบัใช ้ในกรณีทีไมเ่ห็นดว้ยกบัมติของ
กรรมการคณะ ใหค้ณะกรรมการองคก์รแพทยท์าํหนงัสือเพือใหค้ณะกรรมการบรหิารคณะพิจารณา
ทบทวนมติดงักลา่วใหมอี่กครงั โดยใหถื้อวา่มติคณะกรรมการบรหิารคณะทีพจิารณาใหมเ่ป็นทีสินสดุ 

8. คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ทีดงันี 
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ดาํเนินกิจการขององคก์รแพทยใ์หเ้ป็นไปตามเปา้หมายและพนัธกิจ ตรากฎ ระเบียบ หรอืลงมติ เพือให้
สมาชิกปฏิบตัิ ทงันีตอ้งไมข่ดักบัธรรมนญูองคก์รแพทย ์ตงัคณะอนกุรรมการหรอืคณะทาํงาน เพือ
ปฏิบตัหินา้ทีในกิจกรรมขององคก์รแพทย ์ควบคมุ และกาํกบัสมาชิกใหป้ฏิบตัติามกฎระเบียบ หรอืมติ
ขององคก์รแพทย ์

9. ประธานคณะกรรมการองคก์รแพทยห์รือตวัแทน  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะทนัต-
แพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

10. ประธาน มีหนา้ที เป็นหวัหนา้รบัผิดชอบการดาํเนินกิจการขององคก์รแพทย ์เป็นประธานในการประชมุ
คณะกรรมการองคก์รแพทย ์การประชมุสามญัประจาํปีและการประชมุวิสามญั 

11. รองประธาน มีหนา้ที รกัษาการและปฏิบตัหินา้ทีแทนประธานกรณีทีประธานไมส่ามารถอยู่ปฏิบตัิ
หนา้ทีได ้และดาํเนินงานตามทีประธานมอบหมาย 

12. เลขานกุาร มีหนา้ทีจดัการประชมุ จดัทาํรายงานการประชมุ ควบคมุรกัษากฎ ระเบียบ และ
ประสานงานระหวา่งกรรมการและสมาชิก 

13. เหรญัญิก มีหนา้ทีรบั จ่าย และรกัษาเงินขององคก์รแพทย ์รวมทงัจดัทาํรายงานบญัชีเสนอทีประชมุ
ตามวาระการประชมุ 

14. กรรมการ มีหนา้ทีเขา้รว่มประชมุแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงมตใิน การประชมุคณะกรรมการ 
และดาํเนินงานตามทีประธานมอบหมาย 

 
หมวดที 6 
การประชมุองคก์รแพทย ์
 การประชมุประกอบดว้ย การประชมุใหญ่สามญัประจาํปี และการประชมุวิสามญั 
1. ใหมี้การประชมุคณะกรรมการองคก์รแพทยอ์ยา่งนอ้ย สองเดือนหนงึครงั  โดยองคป์ระชมุตอ้งมีจาํนวน

คณะกรรมการทีมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กงึหนงึของคณะกรรมการองคก์รแพทยท์งัหมด 
2. ในกรณีทีจะมีการออกเสียงลงมติ  มติของทีประชมุตอ้งมีเสียงรบัรองไมน่อ้ยกว่ากึงหนงึของคณะ 

กรรมการองคก์รแพทยที์เขา้ประชมุ  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีประชมุเป็นผูต้ดัสนิชีขาด 
3. มีการประชมุสามญัประจาํปีสมาชิกองคก์รแพทย ์อยา่งนอ้ย ปีละหนงึครงั โดยองคป์ระชมุตอ้งมีสมาชิก

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนสมาชิก 
4. การประชมุสามญัประจาํปีสมาชิกองคก์รแพทย ์ประธานจะเป็นผูน้ดัหมายการประชมุ โดยออกหนงัสือ

แจง้สมาชิกล่วงหนา้ก่อนการประชมุอย่างนอ้ย 1 เดือน เพือรายการผลการดาํเนินการและกิจกรรมใน
รอบปี รายงานอืนๆ และการรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เรยีกรอ้งจากสมาชิก 

5. การประชมุวิสามญั จดัการประชมุเมือ คณะกรรมการองคก์รแพทยเ์ห็นสมควร หรอื เมือมีสมาชิก
สามญัไมน่อ้ยกว่าหนงึในหา้ ยืนหนงัสือรอ้งขอตอ่ประธานกรรมการองคก์รแพทย ์โดยคณะกรรมการ
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องคก์รแพทยต์อ้งดาํเนินการภายใน 15 วนั หลงัจากทีไดร้บัหนงัสือรอ้งขอ โดยวาระการประชมุวิสามญั
ตอ้งเป็นเรอืงสาํคญัทีเกียวขอ้ง 

6. ในกรณีทีมีการออกเสียงลงมตใินการประชมุสามญัประจาํปี และ การประชมุวิสามญั   มติของทีประชมุ
ตอ้งมีเสียงรบัรองไมน่อ้ยกงึหนงึของสมาชิกองคก์รแพทยใ์นทีประชมุ 

 
 
หมวดที 7   
การเงิน 
 
1. เงินทนุและทรพัยส์ินขององคก์รแพทยค์ณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  ไดจ้าก 

1.1 ทรพัยส์ินที คณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัจดัหาให ้
1.2 ทรพัยส์ินทีมีผูบ้รจิาคให ้

2. เหรญัญิกเป็นผูร้บัผิดชอบในการรกัษาเงิน  และเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของทีประชมุกรรมการองคก์ร
แพทยค์ณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

3. เหรญัญิก  เสนอบญัชีงบดลุ  ตอ่ทีประชมุองคก์รแพทยปี์ละครงั 
 
 
หมวดที 8 
การแกไ้ขธรรมนญู 
 

การแกไ้ขเปลียนแปลง  หรือเพิมเตมิธรรมนญูจะทาํไดต้อ่เมือ  ไดร้บัอนมุตัจิากทีประชมุองคก์ร
แพทย ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  โดยมติไมน่อ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการ
ทงัหมด และใหใ้ชบ้งัคบัไดท้นัทีหลงัมีมติ หรอืหากสมาชิกมีขอ้ขดัแยง้ในบญัญัติของธรรมนญูองคก์รแพทย ์
ใหร้วบรวมสมาชิกสามญั อยา่งนอ้ย 1 ใน 5 เขา้ชือเสนอใหป้ระธานกรรมการองคก์รแพทย ์เปิดประชมุ
สมาชิกเพือแกไ้ขเปลียนแปลง กรณีประชมุเพือพิจารณาและลงมติ ตอ้งมีผูเ้ขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกว่ากงึ
หนึงของจาํนวนสมาชิกทีมีอยูใ่นขณะนนั จงึจะมีสิทธิพิจารณาลงมตไิด ้มติทีประชมุใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัว่าดว้ยหมวดที 6 ขอ้ 6 
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หมวดที 9 
บทเฉพาะกาล 
 
            รา่งธรรมนญูองคก์รแพทยมี์ผลใชบ้งัคบัทนัทีหลงัจากคณะกรรมการบรหิารคณะทนัตแพทยศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มีมติใหก้ารรบัรอง และใหค้ณะกรรมการบรหิาร คณะทนัตแพทยศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั แตง่ตงัคณะกรรมการการเลือกตงั จาํนวน  คน  โดยจดัใหมี้การเลือกตงั
คณะกรรมการองคก์รแพทย ์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  วนั นบัแตว่นัทีรา่งธรรมนญูองคก์รแพทยมี์ผลใชบ้งัคบั 
และใหค้ณะกรรมการองคก์รแพทยที์จดัตงัขนึใหม ่จดัใหมี้การประชมุสามญัประจาํปีภายใน  เดือน 
ภายหลงัจากการเลือกตงัคณะกรรมการองคก์รแพทย ์
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