
ข้อบังคับทันตแพทยสภา 
ว่าดว้ยศนูย์ประเมนิและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวชิาชีพทันตกรรม   

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพ่ือก าหนดให้การประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ทันตกรรมของทันตแพทยสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  ทันต่อสภาวการณ์  
ในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๓)  มาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  (ด)  และมาตรา  27  
วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  คณะกรรมการทันตแพทยสภา 
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งทันตแพทยสภา  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับทันตแพทยสภา  ว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับทันตแพทยสภา  ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้   
“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ข้อ 5 ให้จัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

เป็นหน่วยงานในก ากับของทันตแพทยสภา  มีชื่อย่อว่า  “ศ.ป.ท.”  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Center  for  Dental  
Competency  Assessment  and  Accreditation”  มีชื่อย่อว่า  “CDA” 

ข้อ 6 ศ.ป.ท.  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาของผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาจากสถาบันในประเทศและ  
บัณฑิตทันตแพทย์จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งประสงค์จะประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย 

ข้อ 7 ให้  ศ.ป.ท.  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารจัดการระบบและกระบวนการการประเมินรับรองความรู้ความสามารถของผู้ที่ได้รับ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์  จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบหรือ
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ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมให้จัดตั้งขึ้น  
หรือที่ทันตแพทยสภารับรอง  เพ่ือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา 

(2) บริหารจัดการระบบและกระบวนการการประเมินรับรองความรู้ความสามารถของผู้ที่อยู่
ระหว่างการศึกษาจากสถาบันตาม  (๑)  โดยจะยังไม่ให้การรับรองเพ่ือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา  จนกว่าจะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพ  
ทันตแพทยศาสตร์  และสอบผ่านการประเมินแต่ละขั้นตอนโดยครบถ้วน   

(3) รายงานกิจกรรมต่อทันตแพทยสภาเป็นระยะ  และเป็นประจ าปี 
(4) หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการทันตแพทยสภามอบหมาย 
ข้อ ๘ ให้ทันตแพทยสภาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารซึ่งคณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้ง 
(2) ผู้แทนคณะกรรมการทันตแพทยสภา  จ านวน  ๑  คน 
(3) ผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์  จ านวน  ๑  คน 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้ง  จ านวน  ๓  คน 
(5) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของสถาบันการศึกษา  

ในประเทศไทย  จ านวน  4  คน 
(6) ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์

พ้ืนฐาน 
(7) ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 
(8) ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม 
(9) ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการสอบ 

(10) ผู้อ านวยการซึ่งคณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้งตามค าเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหาร 

ให้ผูอ้ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 
การได้มาของกรรมการตาม  (๕)  ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อก าหนดของ  ศ.ป.ท.   
ข้อ 9 กรรมการตามข้อ  ๘  (๑)  (4)  และ  (10)  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และ 

อาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่มีวาระติดต่อกันได้ไม่เกิน  2  วาระ 
ข้อ  ๑๐ นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระตามข้อ  ๙  แล้ว  กรรมการตามข้อ  ๘  พ้นจากต าแหนง่

เป็นการเฉพาะตัวเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
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(5) ได้รับค าพิพากษาถึงที่สุดให้มีโทษจ าคุก  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(6) พ้นจากการเป็นกรรมการทันตแพทยสภา  ส าหรับกรรมการตามข้อ  ๘  (๒)  
(7) พ้นจากการเป็นกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์  ส าหรับกรรมการตามข้อ  ๘  (๓) 
(8) คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมตใิห้ออก  โดยมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ 
ข้อ  11 การประชุมคณะกรรมการบริหาร  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  เป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ  ๑๒ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่  บริหารและด าเนินการของ  ศ.ป.ท.  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  ตามข้อ  ๖  และข้อ  ๗  รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการระบบและกระบวนการการประเมินรับรองความรู้ความสามารถตามข้อ  7  (๑)  และ  (2) 
(2) แต่งตั้งคณะอนกุรรมการหรือคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ  ศ.ป.ท. 
(3) เสนอรายงานและความเห็นผลการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรม  เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือให้
ทันตแพทยสภาพิจารณารับรอง   

(4) ออกประกาศและข้อก าหนดต่าง ๆ  ของ  ศ.ป.ท.  ให้อยู่ภายในกรอบวัตถุประสงค์ของ  ศ.ป.ท.   
(๕) รายงานกิจการและผลการด าเนินงานต่อทันตแพทยสภาเป็นระยะ ๆ  และจัดท ารายงาน

ประจ าปี 
(๖) ควบคุมและบริหารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(๗) อ านาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการทันตแพทยสภามอบหมาย 
ข้อ  ๑๓ ผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(2) ต้องมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ปี   
 (2.๑) การพัฒนาข้อสอบ  หรือการบริหารจัดการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  

ทันตกรรมของทันตแพทยสภา  หรือ   
 (2.๒) เป็นกรรมการทันตแพทยสภา  หรืออนุกรรมการทันตแพทยสภา  หรือ   
 (2.๓) เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่ทันตแพทยสภา

รับรอง  หรือ   
 (2.๔) ด ารงต าแหน่งที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์    

ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชา  หรือเทียบเท่าขึ้นไป   
(3) สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา  หรือตามที่ทันตแพทยสภาก าหนด 
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ข้อ  14 ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของ  ศ.ป.ท. 
(2) รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปของ  ศ.ป.ท. 
(3) รักษาและปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศของ  ศ.ป.ท.  และมติ 

ของคณะกรรมการบริหาร 
(4) จัดท ารายงานการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
(5) จัดท ารายงานประจ าปีของ  ศ.ป.ท.  เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
(6) บริหารจัดการงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารหรืองาน 

ที่เกี่ยวข้องในอ านาจหน้าที่ 
(7) ออกหลักเกณฑ์การปฏิบัติ  โดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร 
(8) อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
ข้อ  15  ในกรณีที่ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  ๑๐  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งกรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งรักษาการผู้อ านวยการ 
(2) ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการเสนอชื่อผู้อ านวยการให้คณะกรรมการทันตแพทยสภา

แต่งตั้งภายใน  60  วัน  นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และให้ผู้อ านวยการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระ  
การปฏิบัติงานตามวาระที่เหลืออยู่ของผู้อ านวยการที่ตนเข้ามาแทน 

(3) ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง  90  วัน  อาจไม่ต้องแต่งตั้งผู้รักษาการผู้อ านวยการก็ได้ 
ข้อ  ๑๖ ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการให้มีคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินความรู้ 

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐานขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยอนุกรรมการอย่างน้อย  ๖  คน   
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย  ๕  ปี  ด้านการสอน  หรือการประกอบวิชาชีพ  หรือการปฏิบัติงานอื่น 
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน  โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหาร 
มอบหมาย 

ให้อนุกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง  
และให้ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการ   
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ  ให้ผู้อ านวยการแจ้งผลต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการต่อไป 

ให้ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน 
เป็นกรรมการบริหารตามข้อ  ๘  (๖)  แห่งข้อบังคับนี้ 

ข้อ  ๑๗ ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการให้มีคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลนิกิ  
ทันตกรรมขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยอนุกรรมการอย่างน้อย  ๖  คน  ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย   
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๕  ปี  ด้านการสอนวิชาทางทันตแพทยศาสตร์  หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  โดยให้มีอ านาจหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

ให้อนุกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง  
และให้ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการ  
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ  ให้ผู้อ านวยการแจ้งผลต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการต่อไป 

ให้ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรมเป็นกรรมการบริหาร
ตามข้อ  ๘  (๗)  แห่งข้อบังคับนี้ 

ข้อ  ๑๘ ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการให้มีคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินความสามารถ
ทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรมขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยอนุกรรมการอย่างน้อย  ๖  คน  ซึ่งเป็น 
ผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย  ๕  ปี  ด้านการสอนวิชาทางทันตแพทยศาสตร์  หรือการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม  โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

ให้อนุกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง  
และให้ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการ  
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ  ให้ผู้อ านวยการแจ้งผลต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการต่อไป 

ให้ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม 
เป็นกรรมการบริหารตามข้อ  ๘  (๘)  แห่งข้อบังคับนี้ 

ข้อ  ๑๙ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการสอบขึ้นคณะหนึ่ง  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง  เป็นประธานคณะอนุกรรมการ   
(2) ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น  ของสถาบันการศึกษา  

ในประเทศไทย  เป็นอนุกรรมการ 
(3) อนุกรรมการอื่นในจ านวนที่เหมาะสม    
(4) ผู้อ านวยการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดการสอบเพ่ือประเมินและรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  รวมถึงประสานงานกับคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ 
เป็นอย่างอื่นของสถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการดังกล่าว   
ตลอดจนหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

ให้ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการสอบเป็นกรรมการบริหารตามข้อ  ๘  (๙)  แห่งข้อบังคับนี้ 
ข้อ  ๒๐ คณะอนุกรรมการตามข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ของข้อบังคับนี้ 

อยู่ในวาระคราวละ  ๓  ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกได้ 
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หากมีต าแหน่งอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลงก่อนหมดวาระ  ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง
อนุกรรมการเพ่ิมเติมแทนต าแหน่งที่ว่าง  และให้อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มีวาระเท่ากับวาระของ
อนุกรรมการที่ตนแทน 

การประชุม  องค์ประชุม  และการออกเสียงลงมติของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง   
ให้น าบทบัญญัติของคณะกรรมการบริหารมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  ๒๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว  อนุกรรมการตามข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  
และข้อ  ๑๙  ของข้อบังคับนี้พ้นจากต าแหน่งเป็นการเฉพาะตัวเมื่อ 

(๑) ตาย 
(2) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการบริหารมีมติให้ออก  โดยมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ 
(๔) คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติให้ออกจากความเป็นกรรมการบริหารตามข้อ  ๑๐  (๘)  

ทั้งนี้  เฉพาะประธานคณะอนุกรรมการ 
ข้อ  2๒ ศ.ป.ท.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าตามจ านวนอันสมควร  ได้แก่   
(๑) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(2) เจ้าหน้าที่การเงิน 
(3) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลการสอบ 
(4) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ  ตามความจ าเป็น  โดยอนุมัติจากทันตแพทยสภา 
ข้อ  ๒๓ ค่าตอบแทนของผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ประจ า  ศ.ป.ท.  รวมทั้งต าแหน่งอื่นใน  ศ.ป.ท.   

ให้เป็นไปตามระเบียบของทันตแพทยสภา 
ข้อ  2๔ ศ.ป.ท.  อาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากทันตแพทยสภา 
(2) เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่  ศ.ป.ท.  ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไข 

หรือวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
(3) ผลประโยชน์อันเกิดจากการลงทุน 
(4) ดอกผลหรือเงินอื่นใดที่ได้จากการด าเนินงานของ  ศ.ป.ท. 
ข้อ  25 การรักษาเงิน  การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน  รวมทั้งการน าเงินของ  ศ.ป.ท.   

ไปจัดหาผลประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการทันตแพทยสภาก าหนด 
ข้อ  26 การบัญชีของ  ศ.ป.ท.  ให้จัดท าตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการทันตแพทยสภาก าหนด  และต้องจัดให้มี การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน   
การบัญชีและการพัสดุของ  ศ.ป.ท. 

ข้อ  27 ให้  ศ.ป.ท.  รายงานผลการตรวจสอบภายใน  ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภา 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ข้อ  28 กรณีมีปัญหาการด าเนินการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๒9 ค าสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อก าหนด  หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งด าเนินการโดยศูนย์ประเมิน  
และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย  
การจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการของ  ศ.ป.ท.  ตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ  30 ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมตามข้อบังคับทันตแพทยสภา  ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  2554  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  
เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ตามข้อบังคับนี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามข้อบังคับนี้เสร็จสิ้น 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พันต ารวจโท พจนารถ  พุ่มประกอบศรี 
นายกทันตแพทยสภา 
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