
 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อบังคับทันตแพทยสภา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การเข้ารว่มการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและติดตามความก้าวหน้า  
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  และให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ป่วยในวิชาชีพทันตกรรม   

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

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับทันตแพทยสภา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วม
การศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาทันตกรรม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม 

“การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายถึง  การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  ตามข้อบังคับทันตแพทยสภา  
ว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“หน่วยกิจกรรม”  หมายถึง  จ านวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ตามข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายถึงศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  ตามข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“ใบอนุญาต”  หมายถึง  ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาทันตกรรม   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม 

ข้อ ๔ ให้นายกทันตแพทยสภาเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาในการตคีวาม  หรือมีกรณทีี่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ หรือในกรณีที่มี 

ปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์การเข้ารว่มการศกึษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 

 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่อง  โดยสะสมหน่วยกิจกรรมไม่น้อยกว่า  
๑๐๐  หน่วยกิจกรรมในระยะเวลา  ๕  ปี   

  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณหน่วยกิจกรรม  ให้เป็นไปตามที่ศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องประกาศก าหนด 

ข้อ ๖ ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องรายงานจ านวนหน่วยกิจกรรมที่ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละคน
สะสมได้ในรอบ  ๕  ปี  ต่อทันตแพทยสภาเป็นประจ าทุกเดือน 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใบอนุญาตซึ่งหมดอายุ  เนื่องจากเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่อง  
ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  ๕  แต่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจนครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภาในข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๔  แห่งข้อบังคับนี้แล้ว  ให้มีสิทธิขอถอนชื่อ
ออกจากประกาศหรือขอต่ออายุใบอนุญาตได้  โดยให้ทันตแพทยสภาด าเนินการตามค าขอแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้นให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

  ให้ทันตแพทยสภาจัดท ารายชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการศึกษาต่อเนื่องครบ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  และผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับต่ออายุใบอนุญาตเป็นประกาศของทันตแพทยสภา 

หมวด  ๒ 
แนวปฏิบตัิส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพทีไ่ดร้ับใบอนุญาต 

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตวิิชาชีพทันตกรรม  (ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีผลใชบ้ังคบั 
 

 

ข้อ ๘ การนับรอบระยะเวลา  ๕  ปีแรก  เพ่ือประโยชน์แก่การสะสมหน่วยกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีผลใช้บังคับให้เริ่มนับจากวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๙ ในแต่ละรอบระยะเวลา  ๕  ปี  ให้ทันตแพทยสภาทบทวนการเข้าร่วมการศึกษา
ต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๕  ดังนี้ 

(๑) เมื่อครบก าหนด  ๔  ปี  ให้แจ้งผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องน้อยกว่า  
๘๐  หน่วยกิจกรรมทราบ 

(๒) เมื่อครบก าหนด  ๕  ปี  ให้แจ้งผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบ 
ตามหลักเกณฑ์ทราบ  และให้รวบรวมรายชื่อดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศของทันตแพทยสภาภายใน  ๓  เดือน  
หลังครบก าหนด  ๕  ป ี

(๓) ให้ด าเนินการแจ้งผู้ประกอบวิชาชีพและจัดท าประกาศตาม  (๒)  ทุกปี  จนกว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้นจะเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องครบถ้วนตามเกณฑ์ในข้อ  ๑๐  แห่งข้อบังคับนี้   



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีชื่ออยู่ในประกาศตามข้อ  ๙.๒  หากต้องการให้ทันตแพทยสภา
ถอนชื่อของตนออกจากประกาศ  ต้องยื่นค าร้องต่อทันตแพทยสภาพร้อมแสดงหลักฐานตามที่ทันตแพทยสภา
ก าหนด   

ให้ทันตแพทยสภาพิจารณาค าร้องตามวรรคแรก  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) หากผู้ประกอบวิชาชีพย่ืนเรื่องขอถอนชื่อออกจากประกาศภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปี  

นับจากวันที่ทันตแพทยสภาออกประกาศครั้งแรก  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงหน่วยกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องที่ตนเข้าร่วมหลังจากวันที่ออกประกาศนั้น  จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิจกรรมสะสม  
ที่ขาดไปจากหลักเกณฑ์ 

(๒) หากผู้ประกอบวิชาชีพยื่นเรื่องขอถอนชื่อออกจากประกาศหลังจาก  ๑  ปี  นับจากวันที่
ทันตแพทยสภาออกประกาศครั้งแรก  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  
ที่ตนเข้าร่วมหลังจากวันที่ออกประกาศนั้นจ านวนไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  หน่วยกิจกรรม 

ข้อ ๑๑ การนับรอบระยะเวลา  ๕  ปี  ต่อไป  ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่มีชื่อในประกาศ 
ตาม  (๒)  แต่ได้รับการถอนชื่อออกจากประกาศแล้ว  ให้เริ่มนับจากวันที่ได้รับการถอนชื่อออกจาก
ประกาศครั้งสุดท้าย 

หมวด  ๓ 
แนวปฏิบตัิส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพทีไ่ดร้ับใบอนุญาต 

ตั้งแตว่ันที่พระราชบัญญัตวิชิาชีพทันตกรรม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีผลใช้บงัคับ 
 

 

ข้อ ๑๒ การนับรอบระยะเวลา  ๕  ปี  เพ่ือประโยชน์แก่การสะสมหน่วยกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้เริ่มนับรอบ
ระยะเวลา  ๕  ปีแรกจากวันที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมไปจนครบ  ๕  ป ี

  การนับรอบระยะเวลา  ๕  ปี  ครั้งต่อ ๆ  ไป  ให้นับจากวันที่ใบอนุญาตของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น  ได้รับการต่ออายุครั้งสุดท้าย 

ข้อ ๑๓ ในแต่ละรอบระยะเวลา  ๕  ปี  ให้ทันตแพทยสภาทบทวนการเข้าร่วมการศึกษา
ต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๕  ดังนี้ 

(๑) เมื่อครบก าหนด  ๔  ปี  ให้แจ้งผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องน้อยกว่า  
๘๐  หน่วยกิจกรรมทราบ 

(๒) เมื่อครบก าหนด  ๕  ปี  ให้ทันตแพทยสภาด าเนินการ  ดังนี้ 
 ก. ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการศึกษาต่อเนื่องครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ให้ใช้หน่วย

กิจกรรมที่สะสมไดใ้นระยะเวลา  ๕  ปี  ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุประกอบการขอตอ่อายุใบอนุญาตนัน้ 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

 ข. ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ให้ถือว่า
ขาดคุณสมบัติการขอต่ออายุใบอนุญาต  และใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นหมดอายุ 

 ให้จัดท ารายชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตหมดอายุเป็นประกาศของทันตแพทยสภา  
ภายใน  ๓  เดือน  หลังใบอนุญาตนั้นหมดอายุ 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใบอนุญาตซึ่งหมดอายุเนื่องจากเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่อง 
ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  หากต้องการต่ออายุใบอนุญาตของตน  ต้องยื่นค าร้องต่อทันตแพทยสภา
พร้อมแสดงหลักฐานตามที่ทันตแพทยสภาก าหนด  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) หากผู้ประกอบวิชาชีพยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปี   
นับจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
ที่ตนเข้าร่วมหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ  จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิจกรรมสะสมที่ขาดไปจากหลักเกณฑ์ 

(๒) หากผู้ประกอบวิชาชีพยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจาก  ๑  ปี  นับจากวันที่ใบอนุญาต
หมดอายุผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ตนเข้าร่วมหลังจาก
ใบอนุญาตหมดอายุจ านวนไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  หน่วยกิจกรรม 

หมวด  ๔ 
ข้อยกเว้น 

 

 

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการทันตแพทยสภาอาจยกเว้นการด าเนินการตามข้อ  ๙  หรือ  ข้อ  ๑๓  
ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ก าหนดด้วยเหตุผล
ทางสุขภาพหรือเหตุสุดวิสัยอื่นก็ได้   

  ผู้ประกอบวิชาชีพที่ประสงค์จะขอให้ทันตแพทยสภายกเว้นการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้ท าค าร้องและเหตุแห่งการขอยกเว้น  พร้อมหลักฐานประกอบเป็นรายกรณี 

  การยกเว้นการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
ทันตแพทยสภา  และถือเป็นที่สิ้นสุด 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๑๖ ส าหรับผู้ประกอบวิชาชพีที่ไดร้ับใบอนุญาตกอ่นวนัที่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีผลใช้บังคับซึ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมาก่อนวันที่  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๖๐  ให้น าหน่วยกิจกรรมที่สะสมก่อนวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  มารวมกับหน่วยกิจกรรม 
ที่สะสมในรอบระยะเวลา  ๕  ปีแรกโดยที่หนว่ยกจิกรรมที่น ามารวมไดน้ั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

(๑) หน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้น 
ในระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปี  ก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
มีผลใช้บังคับ  (วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘)  จนถึงวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีผลใช้บังคับ  (วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙)  ให้น ามานับรวมได้เท่าที่ได้รับจริง   
แต่ไม่เกิน  ๒๐  หน่วยกิจกรรม 

(๒) หน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
ซึ่งจัดขึ้นหลังวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีผลใช้บังคับ  (วันที่  ๑๓  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๙)  จนถึงวันก่อนวันเริ่มนับรอบระยะเวลา  ๕  ปีแรก  (วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐)  
ให้น ามานับรวมได้เท่าที่ได้รับจริง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ไพศาล  กังวลกิจ 
นายกทันตแพทยสภา 


