เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๘ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

ขอบังคับทันตแพทยสภา

วาดวยการขึน้ ทะเบียนและออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อ ใหผู ป ระกอบวิช าชีพ ทัน ตกรรมพั ฒ นาความรู ความสามารถและติ ด ตามความกาวหน า
ทางวิชาการอยางตอเนื่อง และใหเปนไปตามหลักการคุมครองสวัสดิภาพของผูปวยในวิชาชีพทันตกรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๔) (ค) และ (ฌ) มาตรา ๓๑ และ
มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม คณะกรรมการ
ทันตแพทยสภา โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงทันตแพทยสภา ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑)
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ข อ บั ง คั บ ทั น ตแพทยสภาว า ด ว ยการขึ้ น ทะเบี ย นและออกใบอนุ ญ าต
เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขาทันตกรรม
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม
“ผูป ระกอบวิชาชีพ” หมายความวา ผูที่ไ ดรับ ใบอนุญ าตประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบั น
ในสาขาทั น ตกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม การประกอบโรคศิ ล ปะ และใบอนุ ญ าตเป น
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการทันตแพทยสภา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการทันตแพทยสภา
ขอ ๕ ใหนายกทันตแพทยสภารักษาการตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการทันตแพทยสภาเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยนั้นถือเปนที่สิ้นสุด
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หมวด ๑
อายุใบอนุญาต
ขอ ๖ ใหใบอนุญาตของผูประกอบวิชาชีพที่ทันตแพทยสภาออกใหตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติ
วิชาชีพ ทัน ตกรรม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช บัง คับ มีอ ายุ หา ปนับ ตั้ง แต วัน ที่อ อกใบอนุ ญ าต
หรือตออายุใบอนุญาตครั้งสุดทาย
หมวด ๒
การขึน้ ทะเบียนและการออกใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพทันตกรรม
สวนที่ ๑
คุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ขอ ๗ ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ ดังตอไปนี้
(๑) เปนสมาชิกทันตแพทยสภา
(๒) มีความรูในวิชาชีพทันตกรรมตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
ก. ได รั บ ปริ ญ ญาทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศไทย
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและทันตแพทยสภารับรอง
ข. ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร จากสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง ในกรณีที่ไมใชสัญชาติไทยตองไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมในตางประเทศ ซึ่งทันตแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น
(๓) ไมเปนผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่อยูในเงื่อนไขตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
ก. ในระยะสองป นับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ข. ในระยะหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ค ณะกรรมการปฏิ เ สธการออกใบอนุ ญ าตครั้ ง แรก
หลังถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ค. ตลอดไป นับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตครั้งที่สอง หลังถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต
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สวนที่ ๒
การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ขอ ๘ สมาชิกทันตแพทยสภาผูประสงคจะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ใหยื่นคําขอ
ตามแบบ ทส. ๖ ทายขอบังคับนี้ตอเลขาธิการทางเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
วิธีการที่ทันตแพทยสภาประกาศกําหนด พรอมหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๓) หลักฐานแสดงวุฒิในวิชาชีพทันตกรรม
(๔) หนังสือสําคัญการเปนสมาชิกทันตแพทยสภา
(๕) สําเนาคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (กรณีเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต)
(๖) สําเนาผลการสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียน
(๗) ใบรับรองแพทย
(๘) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมหมวก ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ ภาพ
(๙) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๙ ให เ ลขาธิ ก ารตรวจสอบความถู ก ต อ งสมบู ร ณ ข องคํ า ขอและหลั ก ฐานต า ง ๆ
แลวดําเนินการแลวแตกรณี ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผูขอเปนผูมีความรูในวิชาชีพทันตกรรม ตามหมวด ๒ สวนที่ ๑ ขอ ๗ (๒)
ก หรือ ข ใหเลขาธิการนําผลการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ
ของผูขอซึ่งทันตแพทยสภารับรองผลการสอบนั้นแลว ประกอบคําขอพรอมดวยหลักฐานเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ผูขอยังไมมีผลการสอบความรู ใหศูนยประเมินความรูความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาสอบความรูกอน เมื่อสอบไดและทันตแพทยสภา
รับรองผลการสอบนั้นแลว จึงใหเลขาธิการนําคําขอพรอมดวยหลักฐาน และผลการสอบเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๒) ในกรณีที่ผูขอเปนผูที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ใหคณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร
ของทันตแพทยสภาพิจารณาความเปนปจจุบันของหลักสูตรและประวัติการศึกษาของผูขอ หากเห็นสมควรให
เสนอทันตแพทยสภาใหความเห็นชอบ เพื่อใหศูนยประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของทันตแพทยสภาสอบความรูกอน เมื่อสอบไดและทันตแพทยสภารับรองผลการสอบนั้นแลว
จึงใหเลขาธิการนําคําขอพรอมดวยหลักฐาน และผลการสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
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คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีการศึกษาอบรมเพิ่ม เติม หรือกําหนดเงื่อนไขประกอบการ
ใหความเห็นชอบสําหรับผูขอตาม (๒) กอนใหศูนยประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของทันตแพทยสภาสอบความรูก็ได
ขอ ๑๐ การสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรมเพื่อขึน้ ทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ ใหจัดมีขึ้น
อยางนอยปละสองครั้ง ผูที่สอบตกมีโอกาสสอบอีกได
ขอ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการมีมติใหผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตได และผูขอไดชําระคา
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว จึงจะถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาต และใหเลขาธิการแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว
ขอ ๑๒ ผูที่ไดรับอนุมัติใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ใหเลขาธิการดําเนินการขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญาตตามแบบ ทส.๗ ทายขอบังคับนี้
ขอ ๑๓ การรับใบอนุญาต ผูประกอบวิชาชีพอาจมารับดวยตนเอง ณ สํานักงานเลขาธิการ
ทันตแพทยสภา หรือมอบหมายใหผูอื่นมารับแทน หรือรองขอใหสงทางไปรษณียก็ได
หมวด ๓
การตออายุใบอนุญาต
ขอ ๑๔ ผูป ระกอบวิ ชาชี พซึ่ ง ได ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตตั้ ง แต วัน ที่ พระราชบัญ ญั ติ
วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ใชบังคับเปนตนไป หากประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต
ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูที่ไดรับขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตไวแลว และทะเบียนนั้นยังมีผลอยู
(๒) เข า ร ว มการศึ ก ษาต อ เนื่ อ งตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดในข อ บั ง คั บ ทั น ตแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑการเขารวมการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) ไมอยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต เวนแตคําสั่งนั้นจะสิ้นสุดลงภายใน ๑๘๐ วัน
ขอ ๑๕ ผูประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ ทส. ๖/๑ ทายขอบังคับนี้
ตอเลขาธิการทางเอกสารหรือทางอีเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ใหเปนไปตามวิธีการที่ทันตแพทยสภาประกาศกําหนด
โดยยื่นลวงหนาไมเกิน ๑๘๐ วันกอนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุพรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรรับรองการสะสมหนวยกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องในรอบ ๕ ปที่ผานมา
ซึ่งออกใหโดยศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย
(๒) ภาพถ า ยหน า ตรง ครึ่ง ตั ว ท า ปกติ ไม ส วมแว น ตาดํ า ซึ่ ง ถ า ยไว ไ ม เกิ น ๖ เดื อ น
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ ภาพ
(๓) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๑๖ ใหเลขาธิการตรวจสอบคุณสมบัติตามขอ ๑๔ และเอกสารหลักฐานตามขอ ๑๕
ของผูยื่นคําขอ แลวเสนอคําขอและเอกสารหลักฐานนั้นตอคณะกรรมการโดยไมชักชา

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๘ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

ใหคณะกรรมการมีมติเพื่อตออายุใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) หากผูประกอบวิชาชีพยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตของตนหมดอายุ และเมื่อตรวจสอบ
แล ว เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ และยื่ น เอกสารหลั ก ฐานครบถ ว น ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเพื่ อ ต อ อายุ
ใบอนุญาตนั้น ตั้งแตวันถัดจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
(๒) หากผูประกอบวิชาชีพยื่นคําขอตั้งแตวันที่ใบอนุญาตของตนหมดอายุ และเมื่อตรวจสอบ
แล ว เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ และยื่ น เอกสารหลั ก ฐานครบถ ว น ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเพื่ อ ต อ อายุ
ใบอนุญาตนั้น ตั้งแตวันที่คณะกรรมการประชุมและมีมติ
(๓) หากผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เป น ผู ข าดคุ ณ สมบั ติ หรื อ ยื่ น เอกสารหลั ก ฐานไม ค รบถ ว น
ใหคณะกรรมการพิจารณาปฏิเสธคําขอนั้น
ใหทันตแพทยสภาดําเนินการตั้งแตรับคําขอจนมีมติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่
ผูประกอบวิชาชีพยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ขอ ๑๗ ให ใ บอนุ ญ าตที่ ไ ด รั บ การต อ อายุ ต ามข อ ๑๖ (๑) และ ๑๖ (๒) มี อ ายุ ห า ป
นับจากวันที่ไดรับการตออายุ
ขอ ๑๘ ใหเลขาธิการดําเนินการปรับปรุงทะเบียนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
และออกใบอนุญาตตามแบบ ทส.๗ ทายขอบังคับ นี้ใหแกผูป ระกอบวิชาชีพที่ไดรับอนุมัติใหตออายุ
ใบอนุญาตโดยไมชักชา
หมวด ๔
ใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๑๙ ผูประกอบวิชาชีพผูใดที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลายสาระสําคัญ ใหยื่นขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตตามแบบ ทส. ๑๐ ทายขอบังคับนี้ตอเลขาธิการทางเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามวิธีการที่ทันตแพทยสภาประกาศกําหนด พรอมแสดงหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๓) ใบอนุ ญ าตที่ ถูกทํา ลายสาระสําคัญ หรื อหนั ง สือแจง ความตอ พนัก งานสอบสวนกรณี
ใบอนุญาตสูญหาย
(๔) ภาพถ า ยหน า ตรง ครึ่ง ตั ว ท า ปกติ ไม ส วมแว น ตาดํ า ซึ่ ง ถ า ยไว ไ ม เกิ น ๖ เดื อ น
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ ภาพ
(๕) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๒๐ เมื่อเลขาธิการไดรับคําขอและคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตแลว ใหพิจารณาเสนอ
นายกทันตแพทยสภา เพื่ออนุมัติใหออกใบแทนใบอนุญาตใหแกผูขอ

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๘ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

ขอ ๒๑ ใบแทนใบอนุ ญ าตให ใ ช แ บบ ทส.๗ ท า ยข อ บั ง คั บ นี้ โดยมี คํ า ว า “ใบแทน”
ประทับดานบนดวยอักษรสีแดง
หมวด ๕
การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ หรือการเพิ่มอภิไธย
ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพผูใดเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ หรือการเพิ่มอภิไธย ใหยื่นคําขอ
ตามแบบ ทส. ๑๑ ทายขอบังคับนี้ตอเลขาธิการทางเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
วิธีการที่ทันตแพทยสภาประกาศกําหนด พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๓) สําเนาหนังสือสําคัญการไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ หรือการเพิ่มอภิไธย
แลวแตกรณี
(๔) สําเนาทะเบียนสมรส กรณีขอเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะการสมรส
(๕) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๒๓ เมื่ อ เลขาธิ ก ารได รั บ คํ า ขอและค า ธรรมเนี ย มคํ า ขอเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ยศ
หรือการเพิ่มอภิไ ธยแลว ใหดําเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ หรือการเพิ่ม อภิไ ธยในทะเบียน
และหลักฐานอื่น ๆ ใหแกผูขอ
หมวด ๖
การขอแปลใบอนุญาต
ขอ ๒๔ ผูประกอบวิชาชีพผูใดประสงคจะใหทันตแพทยสภาแปลใบอนุญาตเปนภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอื่น ใด ใหยื่น คําขอตามแบบ ทส. ๑๒ ทายขอบังคับนี้ตอเลขาธิการทางเอกสารหรือทาง
อิเล็ กทรอนิก ส ทั้ ง นี้ ใหเ ปน ไปตามวิ ธีก ารที่ทั น ตแพทยสภาประกาศกํา หนด พร อมดว ยหลัก ฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาต หรือหนังสือสําคัญอื่นที่แสดงวาเปนผูประกอบวิชาชีพ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๔) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๒๕ เมื่อเลขาธิการไดรับคําขอและคาธรรมเนียมคําแปลใบอนุญาตแลว ใหดําเนินการ
ออกใบแปลใบอนุญาต ตามแบบ ทส. ๑๓ และ ทส. ๑๔ ทายขอบังคับนี้ใหแกผูขอ

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๘ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

หมวด ๗
การสิ้นสุดของใบอนุญาต
ขอ ๒๖ ใบอนุญาตของผูประกอบวิชาชีพยอมสิ้นสุดเมื่อ
(๑) สมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพนั้นสิ้นสุดลง
(๒) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ผู นั้ น ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๕
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
ขอ ๒๗ ใบอนุญ าตของผู ป ระกอบวิชาชีพ ย อมสิ้น สุด ลงเป น การชั่ว คราวในระหวางที่ผูนั้ น
ถูกพักใชใบอนุญาต ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ ใหหนังสือสําคัญที่ทันตแพทยสภาออกใหตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยการขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุ ญ าตเปน ผูป ระกอบวิช าชีพ ทัน ตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ แกผูป ระกอบวิ ชาชี พซึ่ง ไดรั บ
ใบอนุ ญ าตก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ ทั น ตกรรม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มี ผ ลใช บั ง คั บ
ยังมีผลใชไดตอไปและใหถือเปนหนังสือสําคัญตามขอบังคับนี้
ขอ ๒๙ ใหหนังสือสําคัญที่ทันตแพทยสภาออกใหตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยการขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ แกผูประกอบวิชาชีพซึ่งไดรับใบอนุญาต
ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับหมดสภาพลง
และใหทันตแพทยสภาออกหนังสือสําคัญฉบับใหมซึ่งใชรูปแบบตามขอบังคับนี้ทดแทนใหแกผูประกอบ
วิชาชีพนั้น ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ไพศาล กังวลกิจ
นายกทันตแพทยสภา

ทส. 6

คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพทันตกรรม
เขียนที่..................................................................
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ...............................ปี
เกิดวันที่..........เดือน...............................พ.ศ............สัญชาติ.................เชื้อชาติ....................ศาสนา...................
ทะเบียนบ้านเลขที่...................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.........................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................
อีเมล์.....................................................................................................................................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.....................................................เลขที่......................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.........................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................
สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา..................................................................................................................
ประเทศ.......................................................................วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................
เป็นสมาชิกทันตแพทยสภา เลขทะเบียน.............................................เมื่อวันที่....................................................
ที่อยู่ซึ่งต้องการให้ทันตแพทยสภาติดต่อ เลขที่.......................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..........................................
ถนน...........................................ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีความรู้และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรมและ
ข้าพเจ้า

(
(

) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อวันที่..........เดือน.........................................พ.ศ...................
) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ข้าพเจ้าเคยยื่นคาขอรับใบอนุญาตครั้งแรก เมื่อวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ.................
เลขที่ใบอนุญาต.................................................ออกให้ ณ วันที่...........................................................................

ทส. 6 ด้านหลัง
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตให้เป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มาพร้อมคาขอนี้เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(3) สาเนาปริญญาบัตร
(4) สาเนาหนังสือสาคัญการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
(5) สาเนาคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (กรณีเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต)
(6) สาเนาผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน
(7) ใบรับรองแพทย์
(8) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 ภาพ
(9) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ..................................................................................
ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ จานวน...................................บาท
(.........................................................................................) มาพร้อมคาขอนีด้ ้วยแล้ว

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(......................................................................)

ทส. 6/1

คำขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพทันตกรรม
เขียนที่..................................................................
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ...............................ปี
เกิดวันที่..........เดือน...............................พ.ศ............สัญชาติ.................เชื้อชาติ....................ศาสนา...................
ทะเบียนบ้านเลขที่...................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์..................หมายเลขโทรศัพท์...............................อีเมล์.................................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.....................................................เลขที่......................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.........................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................
ที่อยู่ซึ่งต้องการให้ทันตแพทยสภาติดต่อ เลขที่.......................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..........................................
ถนน...........................................ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม เลขที่......................วันที่หมดอายุ.............................................................
มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และขอรับรองว่ามี
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม พร้อมนีไ้ ด้แนบหลักฐานตามข้อบังคับ
ทันตแพทยสภาว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มาพร้อม
คาขอนี้เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
(1) ประกาศนียบัตรรับรองการสะสมหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา
จานวน.....................................หน่วยกิจกรรม
(2) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ ภาพ
(3) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ..................................................................................
ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตฯ จานวน...................................บาท
(.........................................................................................) มาพร้อมคาขอนีด้ ้วยแล้ว
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(......................................................................)

ทส.7

ใบอนุญาตที่ ท. ..................
อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙

ทันตแพทยสภำ
ออกใบอนุญาตนี้ให้แก่
....................................................................................................

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว
และมีสิทธิประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และข้อบังคับของทันตแพทยสภา
ภาพถ่าย
1 นิ้ว

………………………………….
เลขประจาตัวประชาชน

ตั้งแต่ วันที่ ............เดือน...................... พุทธศักราช....................
หมดอายุ วันที่ ............เดือน...................... พุทธศักราช....................
ออกให้ ณ วันที่ ............เดือน...................... พุทธศักราช....................

………………………………….
(........................................................)

………………………………….
(........................................................)

เลขาธิการทันตแพทยสภา

นายกทันตแพทยสภา

ทส. 8

คำขอหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพทันตกรรม
เขียนที่..................................................................
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................อายุ...............................ปี
บัตรประจาตัวสมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่..................ออกให้ ณ วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.................
สมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่......................เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตที่..................................
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................................ถนน...........................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.......................หมายเลขโทรศัพท์...................................อีเมล์........................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.....................................................เลขที่......................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.........................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................
ที่อยู่ซึ่งต้องการให้ทันตแพทยสภาติดต่อ เลขที่........................หมูท่ ี.่ .........ตรอก/ซอย.........................................
ถนน...........................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
เพื่อ.......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มาพร้อมคาขอนี้เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
(3) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 ภาพ
(4) ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
(5) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).............................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมคาขอฯ จานวน........................บาท (........................................................................)
พร้อมคาขอนี้แล้ว
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(......................................................................)

ทส. ๙

เลขที่............/...........

หนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม
------------------------------------------------------

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
(นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................
ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา
เมื่อวันที่........................เดือน................................................พ.ศ............................

ออกให้ ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ………………….
ภาพถ่าย
1 นิ้ว
ลงนาม...........................................................................
(...........................................................................)
เลขาธิการทันตแพทยสภา

หนังสือรับรองฉบับนี้มีอำยุ 3 เดือนนับแต่วันออกให้

ทส. 10

คำขอใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม
เขียนที่..................................................................
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ...............................ปี
บัตรประจาตัวสมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่..................เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตที่...............
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์........................หมายเลขโทรศัพท์.....................................อีเมล์.....................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.....................................................เลขที่......................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.........................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................
ที่อยู่ซึ่งต้องการให้ทันตแพทยสภาติดต่อ เลขที่.......................หมูท่ ี.่ .........ตรอก/ซอย..........................................
ถนน..........................................ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
มีความประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
เพื่อ.......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานตามข้อบังคับทันตแพทยสภาที่เกีย่ วข้องพร้อมคาขอนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
(3) ( ) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ถกู ทาลายในสาระสาคัญ
( ) หนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตารวจ) กรณีสูญหาย
(4) ภาพถ่ ายหน้ าตรง ครึ่งตั ว ท่ าปกติ ไม่ ส วมแว่น ตาด า ไม่ ส วมหมวก ซึ่ งถ่ ายไว้ไม่ เกิ น
6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 ภาพ
(5) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).............................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมคาขอฯ จานวน........................บาท (........................................................................)
พร้อมคาขอนี้แล้ว
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(......................................................................)

ทส. 11

คำขอเปลี่ยนชือ่ ตัว ชื่อสกุล เพิ่มยศ หรือเพิ่มอภิไธย
เขียนที่..................................................................
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ...............................ปี
บัตรประจาตัวสมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่..................ออกให้ ณ วันที่...............เดือน......................พ.ศ..........
สมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่........................เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตที่................................
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์............................หมายเลขโทรศัพท์...........................อีเมล์...........................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.....................................................เลขที่......................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์........................................หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................
ที่อยู่ซึ่งต้องการให้ทันตแพทยสภาติดต่อ เลขที่.......................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..........................................
ถนน...........................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
บัดนี้ข้าพเจ้าได้ ( ) เปลี่ยนชื่อตัวเป็น...........................................................................................................
( ) เปลี่ยนชื่อสกุลเป็น.........................................................................................................
( ) เพิ่มยศเป็น....................................................................................................................
( ) เพิ่มอภิไธยเป็น..............................................................................................................
มี ค วามประสงค์ ให้ ทั น ตแพทยสภาแก้ ไขหลั ก ฐานต่ า งๆ พร้ อ มนี้ ข้ า พเจ้ า ได้ แ นบหลั ก ฐานตามข้ อ บั งคั บ
ทันตแพทยสภาที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมคาขอนี้เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีขอเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะการสมรส)
(4) สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพิ่มยศ หรือเพิ่มอภิไธย
(5) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).............................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมคาขอฯ จานวน.......................บาท (.........................................................................)
พร้อมคาขอนี้แล้ว
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(......................................................................)

ทส. 12

คำขอคำแปลใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม
เขียนที่..................................................................
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ...............................ปี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................
บัตรประจาตัวสมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่..................ออกให้ ณ วันที่...............เดือน......................พ.ศ..........
สมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่.........................เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตที่...............................
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์........................หมายเลขโทรศัพท์..............................อีเมล์............................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.....................................................เลขที่......................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.........................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................
มีความประสงค์จะขอคาแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
เพื่อ.......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มาพร้อมคาขอนี้เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
(1) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
(4) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).............................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมคาแปลใบอนุญาต จานวน......................บาท (.........................................................)
พร้อมคาขอนี้แล้ว

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(......................................................................)

