
 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อบังคับทันตแพทยสภา 
ว่าดว้ยศนูย์การศึกษาต่อเนือ่งของทันตแพทย์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

เพ่ือให้สมาชิกทันตแพทยสภาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง  และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ
คุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ป่วยในวิชาชีพทันตกรรม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  (ค)  และ  (ด)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  คณะกรรมการทันตแพทยสภาโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งทันตแพทยสภา
ตามมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  จึงออกข้อบังคับไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของ 
ทันตแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับทันตแพทยสภา  ว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และบรรดาระเบียบที่ออกตามข้อบังคับดังกล่าว 
ข้อ  ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ศ.ท.พ.”  หมายถึง  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  
“การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายถึง  การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  มีหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขการจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของ  ศ.ท.พ.  ซึ่ง  ศ.ท.พ.  ให้การรับรอง  ครอบคลุม 
ด้านการศึกษาการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ทางวิชาการด้านการทันตแพทย์  ทันตสาธารณสุข  กฎหมายและ
จรรยาบรรณ  รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจริง  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพให้เท่าทัน
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการรวมถึงการพัฒนาตนเองเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่  ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาต่อเนื่อง 

การศึกษาต่อเนื่องที่ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าร่วมเพ่ือการสะสมหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับนี้ 
ต้องเป็นกิจกรรมตามระเบียบ  ศ.ท.พ.  ที่  ศ.ท.พ.  ให้การรับรอง  แบ่งเป็นประเภทตามลักษณะกิจกรรม  
ดังนี้ 

(๑) กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง 
(๒) กิจกรรมพัฒนาความรู้ผ่านการประชุม  อบรมทางวิชาการ  หรือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

การบริการทางทันตกรรม 
(๓) กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องระยะยาวในสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง 
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(๔) กิจกรรมวิชาการหรือการพัฒนาวิชาการ  หรือกิจกรรมอื่น ๆ  ที่  ศ.ท.พ.  ประกาศรับรอง 
(๕) กิจกรรมการรักษาผู้ป่วยจรงิ  การสอน  การวิจัย  และการด าเนินงานด้านทันตสาธารณสุข 
“การรับรองคุณภาพการศึกษาตอ่เนือ่ง”  หมายถึง  การรับรองคุณภาพของกิจกรรมทางวชิาการ

ด้านการทันตแพทย์  ทันตสาธารณสุข  กฎหมาย  และจรรยาบรรณ  รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจริง  
และการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง  องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ  และสถานพยาบาล  ในการผลิต
กิจกรรมทางวิชาการด้านการทันตแพทย์และทันตสาธารณสุข  เพ่ือเป็นหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  
ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของ  ศ.ท.พ.   

“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ 
“ผู้อ านวยการ”  หมายถึง  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ 
“สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง”  หมายถึง  สถาบันจัดการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติ 

และหน้าที่ตามระเบียบของ  ศ.ท.พ.   
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกทันตแพทยสภา 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาทันตกรรม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม 

“ใบอนุญาต”  หมายถึง  ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันในสาขาทันตกรรม   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม 

“หน่วยกิจกรรม”  หมายถึง  จ านวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สมาชิกสะสม 
ในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการต่ออายุใบอนุญาต  และใช้เป็นหลักฐานเพ่ือให้ใบอนุญาต 
มีผลบังคับต่อไป  ทั้งนี้  ศ.ท.พ.  อาจออกประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการศึกษาต่อเนื่องของแต่ละกิจกรรม 

ข้อ ๕ ใบรับรองและประกาศนียบัตร  
  ๕.๑ ใบรับรองมี  ๓  ประเภท   
   ๕.๑.๑ ใบรับรองสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง 
   ๕.๑.๒ ใบรับรองหน่วยกิจกรรมและกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
   ๕.๑.๓ ใบรับรองสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและหน่วย

กิจกรรมที่ได้รับ 
  ๕.๒ ประกาศนียบัตร  หมายความว่า  หนังสือรับรองที่ออกให้กับสมาชิกที่ได้รับ

หน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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ข้อ ๖ ให้นายกทันตแพทยสภาเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาเป็น 

ผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
ชื่อ  วัตถุประสงค์  และหนา้ที่ 

 

 

ข้อ ๗ ให้จัดตั้งหน่วยงานการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์ขึ้นในทันตแพทยสภา   
มีชื่อว่า  “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์”  ชื่อย่อว่า  ศ.ท.พ.  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Continuing  
Dental  Education  Center”  ชื่อย่อว่า  CDEC 

ข้อ ๘ ศ.ท.พ.  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมพัฒนาความรู้
ความสามารถ  ตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
และก าหนดหลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องที่มีการฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจริงเพ่ือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมและให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ป่วยในวิชาชีพทันตกรรม 

ข้อ ๙ ศ.ท.พ.  มีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทันตแพทย์มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพเท่าทัน  

ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาตนเองเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่  เพ่ือประยุกต์ใช้ในการทันตแพทย์
และทันตสาธารณสุขได้ 

(๓) ให้ความเห็นต่อทันตแพทยสภาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการศึกษาต่อเนื่อง
รวมถึงหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นไป  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ก าหนดหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  และการน าหน่วยกิจกรรมของสมาชิกที่สะสมได้  
เพ่ือประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาต  และให้ใบอนุญาตมีผลบังคับส าหรับสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพซึ่งไม่ต้องต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๕) ออกหนังสือรับรองและประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องและจ านวนหน่วยกิจกรรม
ที่สมาชิกได้รับ 

(๖) แจ้งข่าวแก่สมาชิกให้ทราบเมื่อมีหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์
และแจ้งแนวทางการด าเนินการแก้ไข 

(๗) เสนอทันตแพทยสภา  เพ่ือประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ขาดคุณสมบัติต่ออายุ
ใบอนุญาตและผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตถูกพักใช้เนื่องจากเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วน  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข  และประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณสมบัติ  
ต่ออายุใบอนุญาตและผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการคืนสภาพใบอนุญาตหลังจากผู้ประกอบวิชาชีพนั้น
ด าเนินการแก้ไขตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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(๘) จัดท ารายงานการด าเนินงานของ  ศ.ท.พ.  และแจ้งคณะกรรมการทันตแพทยสภาทราบทุกปี 
(๙) ออกระเบียบและประกาศของ  ศ.ท.พ.  เพื่อด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 

(๑๐) งานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการทันตแพทยสภามอบหมาย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการบริหารศนูย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ 

 

 

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  ซึ่งมีองค์ประกอบ
และเงื่อนไขการได้มาซึ่งคณะกรรมการ  ดังนี้   

(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้ง 
(๒) กรรมการที่คัดเลือกจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา  จ านวน  ๒  คน   
(๓) กรรมการที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ซึ่งคณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้ง  

จ านวน  ๔  คน 
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  จ านวน  ๑  คน 
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนสถาบันการศึกษาต่อเนื่องจากกลุ่มคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

ที่ทันตแพทยสภาให้การรับรอง  จ านวน  ๔  คน 
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนสถาบันการศึกษาต่อเนื่องจากกลุ่มที่ไม่ใช่คณะทันตแพทยศาสตร์  

ตาม  (๕)  จ านวน  ๔  คน   
(๗) ผู้อ านวยการซึ่งคณะกรรมการทันตแพทยสภาสรรหา 
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการตามข้อ  ๑๐  (๑) - (๖)  มีวาระตามวาระของคณะกรรมการทันตแพทยสภา  

ที่แต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้   
ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการตามข้อ  ๑๐  (๑) - (๓)   

จะพน้จากต าแหน่งเป็นการเฉพาะตัว  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกของทันตแพทยสภา 
(๔) คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากต าแหนง่กอ่นครบวาระ  ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภา

แต่งตั้งกรรมการแทนภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่กรรมการนั้นพ้นจากต าแหน่ง  โดยให้กรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งแทนนี้  มีวาระในการปฏิบัติงานตามวาระของคณะกรรมการที่เหลืออยู่  ถ้าวาระที่เหลืออยู่  
ไม่ถึง  ๙๐  วัน  คณะกรรมการทันตแพทยสภาจะแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างหรือไม่ก็ได้ 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการ  มีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ในการค านวณหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของ  ศ.ท.พ.   
(๒) ออกระเบียบเพ่ือการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
(๓) ออกระเบียบต่าง ๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ  ศ.ท.พ.  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการทันตแพทยสภา 
(๔) ให้การรับรอง  หรือเพิกถอนการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามระเบียบใน  (๒) 
(๕) ให้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  หรือต่ออายุการรับรองสถาบันการศึกษาต่ อเนื่อง  

ตามระเบียบใน  (๒) 
(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือด าเนินกิจการต่าง ๆ  ตามมติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
(๗) ก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการรับรอง

สถาบันการศึกษาต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
(๘) ติดตามผลการปฏิบัติงานของ  ศ.ท.พ.  และรายงานต่อคณะกรรมการทันตแพทยสภา 

เป็นประจ าทุกปี 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  ที่ปรึกษา  หรือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง  ๆ   

ใน  ศ.ท.พ.  เพื่อให้การท างานของ  ศ.ท.พ.  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(๑๐) ก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของผู้อ านวยการ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่น ๆ  

ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
ข้อ ๑๕ ผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(๒) มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี 
(๓) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
ข้อ ๑๖ ผู้อ านวยการอยู่ในต าแหน่งวาระละ  ๔  ปี  และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
ข้อ ๑๗ นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว  ผู้อ านวยการอาจพ้นต าแหน่งเฉพาะตัว  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑๕ 
กรณีที่ผู้อ านวยการอยู่ในต าแหน่งครบวาระตามข้อ  ๑๖  หรือต้องพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  ๑๗  

วรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนและให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาด าเนินการสรรหา
ผู้อ านวยการให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน   



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

ให้นับวาระการด ารงต าแหน่งแทนนั้นเท่ากับวาระที่เหลือ  หรือจนกว่าจะครบวาระแล้วแต่กรณี 
ข้อ ๑๘ ผู้อ านวยการมีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของ  ศ.ท.พ.  และนโยบายของคณะกรรมการ 
(๒) รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานทั่วไปของ  ศ.ท.พ.   
(๓) รักษาระเบียบ  และกฎข้อบังคับของ  ศ.ท.พ.   
(๔) จัดท างบประมาณ  ควบคุมและบริหารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(๕) เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 
(๖) จัดท ารายงานประจ าปีของ  ศ.ท.พ.  เสนอต่อคณะกรรมการ 
(๗) หน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

หมวด  ๓ 
การเงิน 

 

 

ข้อ ๑๙ รายได้ของ  ศ.ท.พ.  ประกอบด้วย 
(๑) เงินค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
(๒) เงินอุดหนุนจากทันตแพทยสภา  หรืองบประมาณแผ่นดิน 
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๔) ผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรมและรายได้อื่น ๆ 
ข้อ ๒๐ ให้ผู้อ านวยการเสนองบประมาณรายรบั - รายจ่ายประจ าป ี เพ่ือขออนุมตัิตอ่คณะกรรมการ  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา  และจัดท าบัญชีงบดุลประจ าปีเพ่ือให้คณะกรรมการรับรอง  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา 

ข้อ ๒๑ ให้ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการเงิน  ดูแลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินของ  
ศ.ท.พ.  ผ่านทางเหรัญญิกทันตแพทยสภา  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบการเงินของ  ศ.ท.พ.   

ข้อ ๒๒ ปีงบประมาณของ  ศ.ท.พ.  ให้เป็นไปตามปีงบประมาณของทันตแพทยสภา 

หมวด  ๔ 
ค่าธรรมเนียม 

 

 

ข้อ ๒๓ ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมของ  ศ.ท.พ.  ดังนี้ 
(๑) ค่าสมัครเปน็สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง  (ครั้งแรก) ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ค่าต่ออายุสถาบันการศกึษาต่อเนื่อง  (ครั้งต่อไป) ๕,๐๐๐ บาท 
(๓) การออกใบรับรองหนว่ยกิจกรรม  (ภาษาไทย) ๑๐๐ บาท 
(๔) การออกใบรับรองหนว่ยกิจกรรม  (ภาษาอังกฤษ) ๒๐๐ บาท 
(๕) การออกประกาศนียบตัร  และค่าบ ารุงการจดัท าข้อมูล ๑,๐๐๐ บาท 
 หน่วยกิจกรรมของสมาชกิ 
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(๖) ค่าธรรมเนียมการรับรองหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องส าหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใ ช่
สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง  และที่ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละรายยื่นขอการรับรอง  ให้ประกาศเป็นระเบียบ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
เป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้จนกว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้เสร็จสิ้น 

ข้อ ๒๕ ในระยะเวลา  ๕  ปีแรกของข้อบังคับนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพที่แสดงตนและให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลครบถ้วนตามที่  ศ.ท.พ.  ประกาศก าหนด  ให้ได้รับหน่วยกิจกรรมจ านวน  ๒๐  หน่วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ไพศาล  กังวลกิจ 
นายกทันตแพทยสภา 


