
 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

ขอบังคับทันตแพทยสภา 
วาดวยการขึน้ทะเบียนและออกใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมพัฒนาความรูความสามารถและติดตามความกาวหนา 

ทางวิชาการอยางตอเนื่อง  และใหเปนไปตามหลักการคุมครองสวัสดิภาพของผูปวยในวิชาชีพทันตกรรม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  (ค)  และ  (ฌ)  มาตรา  ๓๑  และ

มาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  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 ใหยกเลิกขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขาทันตกรรม  

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  และใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม 

“ผูประกอบวิชาชีพ”  หมายความวา  ผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน 

ในสาขาทันตกรรม  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  และใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการทันตแพทยสภา 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการทันตแพทยสภา 

ขอ ๕ ใหนายกทันตแพทยสภารักษาการตามขอบังคับนี้ 

  ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการทันตแพทยสภาเปน 

ผูวินิจฉัยชี้ขาด  และคําวินิจฉัยนั้นถือเปนที่ส้ินสุด 



 หนา   ๓๐ 
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คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม  หรือกําหนดเงื่อนไขประกอบการ 
ใหความเห็นชอบสําหรับผูขอตาม  (๒)  กอนใหศูนยประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของทันตแพทยสภาสอบความรูก็ได 

ขอ ๑๐ การสอบความรูในวชิาชพีทันตกรรมเพ่ือขึน้ทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ  ใหจัดมีขึ้น
อยางนอยปละสองครั้ง  ผูที่สอบตกมีโอกาสสอบอีกได 

ขอ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการมีมติใหผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตได  และผูขอไดชําระคา  
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว  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 ผูประกอบวิชาชีพซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัติ
วิชาชีพทันตกรรม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ใชบังคับเปนตนไป  หากประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  
ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูที่ไดรับขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตไวแลว  และทะเบียนนั้นยังมีผลอยู 
(๒) เขารวมการศึกษาตอเนื่องตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับทันตแพทยสภา   

วาดวยหลักเกณฑการเขารวมการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๓) ไมอยูระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต  เวนแตคําส่ังนั้นจะส้ินสุดลงภายใน  ๑๘๐  วัน 
ขอ ๑๕ ผูประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  ทส.  ๖/๑  ทายขอบังคับนี้  

ตอเลขาธิการทางเอกสารหรือทางอีเล็กทรอนิกส  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามวิธีการที่ทันตแพทยสภาประกาศกําหนด  
โดยย่ืนลวงหนาไมเกิน  ๑๘๐  วันกอนวันท่ีใบอนุญาตหมดอายุพรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรรับรองการสะสมหนวยกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องในรอบ  ๕  ปท่ีผานมา  
ซึ่งออกใหโดยศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย 

(๒) ภาพถายหนาตรง  ครึ่งตัว  ทาปกติ  ไมสวมแวนตาดํา  ซึ่งถายไวไมเกิน  ๖  เดือน   
ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๓  ภาพ 

(๓) เอกสารอื่น ๆ  (ถามี) 
ขอ ๑๖ ใหเลขาธิการตรวจสอบคุณสมบัติตามขอ  ๑๔  และเอกสารหลักฐานตามขอ  ๑๕  

ของผูย่ืนคําขอ  แลวเสนอคําขอและเอกสารหลักฐานนั้นตอคณะกรรมการโดยไมชักชา   
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ใหคณะกรรมการมีมติเพ่ือตออายุใบอนุญาตใหแกผูย่ืนคําขอตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
(๑) หากผูประกอบวิชาชีพย่ืนคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตของตนหมดอายุ  และเมื่อตรวจสอบ

แลวเปนผูมีคุณสมบัติ  และย่ืนเอกสารหลักฐานครบถวน  ใหคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือตออายุ
ใบอนุญาตนั้น  ตั้งแตวันถัดจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 

(๒) หากผูประกอบวิชาชีพย่ืนคําขอตั้งแตวันท่ีใบอนุญาตของตนหมดอายุ  และเมื่อตรวจสอบ
แลวเปนผูมีคุณสมบัติ  และย่ืนเอกสารหลักฐานครบถวน  ใหคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือตออายุ
ใบอนุญาตนั้น  ตั้งแตวันที่คณะกรรมการประชุมและมีมติ 

(๓) หากผูประกอบวิชาชีพเปนผูขาดคุณสมบัติ  หรือย่ืนเอกสารหลักฐานไมครบถวน   
ใหคณะกรรมการพิจารณาปฏิเสธคําขอนั้น   

ใหทันตแพทยสภาดําเนินการตั้งแตรับคําขอจนมีมติใหแลวเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับจากวันท่ี 
ผูประกอบวิชาชีพย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๗ ใหใบอนุญาตที่ไดรับการตออายุตามขอ  ๑๖  (๑)  และ  ๑๖  (๒)  มีอายุหาป   
นับจากวันที่ไดรับการตออายุ   

ขอ ๑๘ ใหเลขาธิการดําเนินการปรับปรุงทะเบียนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา  
และออกใบอนุญาตตามแบบ  ทส.๗  ทายขอบังคับนี้ใหแกผูประกอบวิชาชีพท่ีไดรับอนุมัติใหตออายุ
ใบอนุญาตโดยไมชักชา 

หมวด  ๔ 
ใบแทนใบอนุญาต 

 

 

ขอ ๑๙ ผูประกอบวิชาชีพผูใดท่ีใบอนุญาตสูญหาย  หรือถูกทําลายสาระสําคัญ  ใหย่ืนขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตตามแบบ  ทส. ๑๐  ทายขอบังคับนี้ตอเลขาธิการทางเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส  
ทั้งนี้  ใหเปนไปตามวิธีการที่ทันตแพทยสภาประกาศกําหนด  พรอมแสดงหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบาน 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๓) ใบอนุญาตที่ถูกทําลายสาระสําคัญ  หรือหนังสือแจงความตอพนักงานสอบสวนกรณี

ใบอนุญาตสูญหาย 
(๔) ภาพถายหนาตรง  ครึ่งตัว  ทาปกติ  ไมสวมแวนตาดํา  ซึ่งถายไวไมเกิน  ๖  เดือน   

ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๓  ภาพ 
(๕) เอกสารอื่น ๆ  (ถามี) 
ขอ ๒๐ เมื่อเลขาธิการไดรับคําขอและคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตแลว  ใหพิจารณาเสนอ  

นายกทันตแพทยสภา  เพ่ืออนุมัติใหออกใบแทนใบอนุญาตใหแกผูขอ 
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ขอ ๒๑ ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  ทส.๗  ทายขอบังคับนี้  โดยมีคําวา  “ใบแทน”  
ประทับดานบนดวยอักษรสีแดง 

หมวด  ๕ 
การขอเปล่ียนชื่อตวั  ชื่อสกลุ  ยศ  หรือการเพ่ิมอภิไธย 

 

 

ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพผูใดเปล่ียนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ยศ  หรือการเพ่ิมอภิไธย  ใหย่ืนคําขอ
ตามแบบ  ทส. ๑๑  ทายขอบังคับนี้ตอเลขาธิการทางเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม
วิธีการที่ทันตแพทยสภาประกาศกําหนด  พรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบาน 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๓) สําเนาหนังสือสําคัญการไดรับอนุมัติใหเปล่ียนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ยศ  หรือการเพ่ิมอภิไธย  

แลวแตกรณี 
(๔) สําเนาทะเบียนสมรส  กรณีขอเปล่ียนชื่อสกุลเพราะการสมรส 
(๕) เอกสารอื่น ๆ  (ถามี) 
ขอ ๒๓ เมื่อเลขาธิการไดรับคําขอและคาธรรมเนียมคําขอเปล่ียนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ยศ   

หรือการเพ่ิมอภิไธยแลว  ใหดําเนินการเปล่ียนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ยศ  หรือการเพ่ิมอภิไธยในทะเบียน 
และหลักฐานอื่น ๆ  ใหแกผูขอ 

หมวด  ๖ 
การขอแปลใบอนญุาต 

 

 

ขอ ๒๔ ผูประกอบวิชาชีพผูใดประสงคจะใหทันตแพทยสภาแปลใบอนุญาตเปนภาษาอังกฤษ  
หรือภาษาอื่นใด  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  ทส. ๑๒  ทายขอบังคับนี้ตอเลขาธิการทางเอกสารหรือทาง
อิเล็กทรอนิกส  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามวิธีการที่ทันตแพทยสภาประกาศกําหนด  พรอมดวยหลักฐาน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาใบอนุญาต  หรือหนังสือสําคัญอื่นที่แสดงวาเปนผูประกอบวิชาชีพ 
(๒) สําเนาทะเบียนบาน 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๔) เอกสารอื่น ๆ  (ถามี) 
ขอ ๒๕ เมื่อเลขาธิการไดรับคําขอและคาธรรมเนียมคําแปลใบอนุญาตแลว  ใหดําเนินการ 

ออกใบแปลใบอนุญาต  ตามแบบ  ทส. ๑๓  และ  ทส. ๑๔  ทายขอบังคับนี้ใหแกผูขอ 
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หมวด  ๗ 
การส้ินสุดของใบอนุญาต 

 

 

ขอ ๒๖ ใบอนุญาตของผูประกอบวิชาชีพยอมส้ินสุดเมื่อ 
(๑) สมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพนั้นส้ินสุดลง 
(๒) ผูประกอบวิชาชีพผูนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ตามมาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๕   

แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
ขอ ๒๗ ใบอนุญาตของผูประกอบวิชาชีพยอมส้ินสุดลงเปนการชั่วคราวในระหวางที่ผูนั้น 

ถูกพักใชใบอนุญาต  ตามมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

หมวด  ๘ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ขอ ๒๘ ใหหนังสือสําคัญที่ทันตแพทยสภาออกใหตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยการขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๘  แกผูประกอบวิชาชีพซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตกอนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีผลใชบังคับ   
ยังมีผลใชไดตอไปและใหถือเปนหนังสือสําคัญตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๒๙ ใหหนังสือสําคัญที่ทันตแพทยสภาออกใหตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยการขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๘  แกผูประกอบวิชาชีพซึ่งไดรับใบอนุญาต
ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีผลใชบังคับหมดสภาพลง  
และใหทันตแพทยสภาออกหนังสือสําคัญฉบับใหมซึ่งใชรูปแบบตามขอบังคับนี้ทดแทนใหแกผูประกอบ
วิชาชีพนั้น  ภายใน  ๑๘๐  วัน  นับแตวันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ไพศาล  กังวลกิจ 
นายกทันตแพทยสภา 
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