จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับเดิม (ฉบับประกาศใช้ วันที่ 23 มกราคม 2561)
ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565
ข้อ 3. สานักงานของสมาคมตัง้ อยู่ ณ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟั น คณะทันตแพทยศาสตร์
ข้อ 3. สานักงานของสมาคมตัง้ อยู่ ณ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟั น คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 34 ถนนอังรีดนู งั ต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมวดที่ 2 สมาชิก
6.4 สมาชิกนักศึกษา
6.4 สมาชิกนักศึกษา
จะต้องเป็ นนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟั นในหลักสูตรและสถาบันที่ทนั ตแพทย จะต้องเป็ นนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟั นในหลักสูตรและสถาบันที่ทนั ตแพทยสภา
สภารับรอง หรือ หลักสูต รที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการ รับรอง หรือ หลักสูตรที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการประเมิ น
ประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และ เป็ นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ากว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัย คุณภาพระดับสถาบัน และ เป็ นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ากว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
หรือสถาบันในประเทศ โดยมีหวั หน้าภาควิชาหรือ ประธานหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ ในประเทศ โดยมีหัวหน้าภาควิชาหรือ ประธานหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ ลงนามรับรอง
ลงนามรับรอง และ คณะกรรมการของสมาคมฯ มีมติเห็นสมควร รับเข้าเป็ นสมาชิกได้
และ คณะกรรมการของสมาคมฯ มีมติเห็นสมควร รับเข้าเป็ นสมาชิกได้
ในกรณีเมื่อสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรทันตกรรมจัดฟั นแล้ว เมื่อหมดปี การศึกษานัน้ จะพ้น การพ้นสถานะสมาชิกนักศึกษา
สถานะการเป็ นสมาชิกนักศึกษา และมีสิทธิในการสมัครเป็ นสมาชิก สามัญได้ทนั ที
6.4.1 เมื่อสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรทันตกรรมจัดฟั นข้างต้น
6.4.2 เมื่อลาออกจากหลักสูตรทันตกรรมจัดฟั นข้างต้น และหากเข้าเรียนในหลักสูตรทันตกรรม
จัดฟั นในสถาบันอื่นที่ได้รบั การรับรองตามข้อบังคับสมาคมฯ จะต้องดาเนินการสมัครสมาชิก
นักศึกษาใหม่
8.2 สมาชิกสามัญ ผูส้ มัครจะต้องชาระค่าบารุงสมาชิกตลอดชีพเป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท 8.2 สมาชิกสามัญ ผูส้ มัครจะต้องชาระค่าบารุงสมาชิกตลอดชีพเป็ นจานวนเงิน7,000 บาท
8.3 สมาชิกสมทบ ผูส้ มัครจะต้องชาระ
8.3 สมาชิกสมทบ ผูส้ มัครจะต้องชาระ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า
1,000 บาท
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า
1,000 บาท
ค่าบารุงประจาปี ปี ละ
500 บาท
ค่าบารุงประจาปี ปี ละ
500 บาท ตามปี ปฏิทิน และ ไม่สามารถเรียกคืน
หากมีการเปลี่ยนสถานะสมาชิกกลางปี
ในกรณีสมาชิกสมทบค้างชาระค่าบารุงประจาปี การต่ออายุจะต้องเสียค่าบารุงย้อนหลัง
ในกรณีสมาชิกสมทบค้างชาระค่าบารุงประจาปี การต่ออายุจะต้องเสียค่าบารุงย้อนหลัง และ
และหากค้างค่าบารุงเกิน 2 ปี จะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่
หากค้างค่าบารุงเกิน 2 ปี จะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่
หมวดที่ 4 การประชุม
ข้อ 15. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
15.1 สมาคมจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี ปี ละ 1 ครัง้ และจานวนสมาชิกสามัญ 15.1 สมาคมจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี ปี ละ 1 ครัง้ และจานวนสมาชิกสามัญ
จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 1/3 จึงจะเป็ นองค์ประชุมได้
จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 50 คน จึงจะเป็ นองค์ประชุมได้

15.4 สมาคมฯ สามารถจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้เมื่อมีเหตุอนั ควร หรือ เมื่อสมาชิก
สามัญเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทัง้ หมดร้องขอ โดยจานวนสมาชิก
สามัญ จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 1/3 จึงจะเป็ นองค์ประชุม
หมวดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 28 เมื่อมีการเสนอขอแก้ไขเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนข้อบังคับของสมาคม ให้เลขาธิการ
จัดพิมพ์ขอ้ ความที่เสนอขอแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมนัน้ ไว้ และ
แจ้งให้สมาชิกสมาคมทราบก่อนมีการประชุมใหญ่อย่างน้อย 15 วัน

15.4 สมาคมฯ สามารถจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้เมื่อมีเหตุอนั ควร หรือ เมื่อสมาชิก
สามัญเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทัง้ หมดร้องขอ โดยจานวนสมาชิก
สามัญที่เข้าร่วมประชุม จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 50 คน จึงจะเป็ นองค์ประชุม

ข้อ 28 เมื่อมีการเสนอขอแก้ไขเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนข้อ บังคับของสมาคม ให้เลขาธิการ จัดพิมพ์
ข้อความที่เสนอขอแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมนัน้ ไว้ ไว้ และประกาศใน
เว็บไซต์ของสมาคม ให้สมาชิกสมาคมทราบก่อนมีการประชุมใหญ่อย่างน้อย 15 วัน
หมวดที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 34. การตีความข้อบังคับของสมาคมฯ หากเป็ นที่สงสัย ให้คณะกรรมการสมาคมเป็ นผูช้ ีข้ าด
ข้อ 35. ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยสมาคมมาใช้บงั คับ เมื่อ
ข้อบังคับของสมาคมมิได้กาหนดไว้ และหากมีขอ้ บังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก็ให้ถือปฏิบตั ิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

