
ข้อบังคับทันตแพทยสภา 
ว่าดว้ยการก าหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชกิ  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 

พ.ศ.  2564 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  (ค)  ประกอบมาตรา  27  วรรคหนึ่ง  (1)  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  2537  โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ 
แห่งทันตแพทยสภา  คณะกรรมการทันตแพทยสภาจึงออกข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดค่าขึ้นทะเบียน
สมาชิก  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  นอกจากที่ก าหนดไว้ในอัตราท้ายพระราชบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับทันตแพทยสภา  ว่าด้วยการก าหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก  
ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ข้อบังคับทันตแพทยสภา  ว่าด้วยการก าหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก  และค่าธรรมเนียม  

พ.ศ.  2555 
(2) ข้อบังคับทันตแพทยสภา  ว่าด้วยการก าหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก  และค่าธรรมเนียม  

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560 
(3) ข้อบังคับทันตแพทยสภา  ว่าด้วยการก าหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก  และค่าธรรมเนียม  

(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563 
บรรดาข้อบังคับอื่น ๆ  ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ให้ใชข้้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ให้นายกทันตแพทยสภาเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ  หรือมีกรณีที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  หรือในกรณีที่มีปัญหา

ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้นายกทันตแพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  1 
ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและคา่ธรรมเนียมทั่วไป 

 
 

ข้อ 5 ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าธรรมเนียมทั่วไป  ให้เป็นดังนี้ 
ค่าจดทะเบียนสมาชิก รายละ 1,000 บาท 
 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๔



ค่าธรรมเนียม 
(1) ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบคุณวุฒิ รายละ 200 บาท 
 ของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมรายบุคคล 
(2) ค่าหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกตามมาตรา  ๕๔   ครั้งละ 200 บาท 
(3) ค่าใบแทนหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา ฉบับละ 200 บาท 
(4) ค่าหนังสือรับรองการประพฤติตามจรรยาบรรณ ฉบับละ 500 บาท 
 แห่งวิชาชีพทันตกรรม 
(5) ค่าใบแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ฉบับละ 1,000 บาท 
(6) ค่าใบแปลหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ฉบับละ 1,000 บาท 
 แสดงความรู้สาขาละ 
(7) ค่าใบแทนหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ฉบับละ 500 บาท 
 แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ 
 วิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ  สาขาละ   
(8) ค่าค าขอเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือเพิ่มอภิไธย ฉบับละ 200 บาท   
(9) คา่บัตรประจ าตัวเมื่อขอใหม่ ฉบับละ 200 บาท 

(10) ค่าหนังสือรับรองต่าง ๆ   ฉบับละ 200 บาท 
(11) ค่าสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ครั้งละ 200 บาท 
 ทันตแพทยสภาต่อคน 
(12) ค่าค าขอประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งละ 1,000 บาท 
(13) ค่าแบบพิมพ์ค าขอต่าง ๆ  นอกจาก  (๑)  ถึง  (๑2) ฉบับละ 100 บาท 

หมวด  2 
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม 

ของราชวิทยาลัยทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 

ข้อ 6 ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  ให้เป็นดังนี้ 
(1) ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม สาขาละ ๕๐๐ บาท 
 หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน 
(2) ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม สถาบันละ 1,000 บาท 
 หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน 
(3) ค่าบ ารุงราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีละ 7,000 บาท 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๔



(4) ค่ารักษาสถานภาพภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม คนละ 1,000 บาท   
 ภาควิชาการและภาคปฏิบัติส าหรับทันตแพทย์ 
 ประจ าบ้านต่อปี 
(5) ค่าธรรมเนียมการขอเปิดหลักสูตร หลักสูตรละ 5,000 บาท   
 การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน 
(6) ค่าสมัครสมาชิกวิสามัญ  (ตลอดชีพ) คนละ 1,000 บาท 
(7) ค่าบ ารุงสมาชิกวิสามัญ  (ตลอดชีพ) คนละ 2,000 บาท 
(8) ค่าสมัครสอบวัดความรู้เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร  
 (ก) ลงทะเบียนสมัครสอบ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ข) สอบข้อเขียน ครั้งละ 5,๐๐๐ บาท 
 (ค) สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย ครั้งละ 8,๐๐๐ บาท 
 (ง) สอบทั้งข้อเขียน  ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย ครั้งละ 13,000 บาท 
(9) ค่าธรรมเนียมการขอเทียบหลักสูตร คนละ 10,000 บาท 
 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ 
 หรือขอเทียบวุฒิบัตรจากสถาบันต่างประเทศ 
 เพื่อการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร 

(10) ค่าธรรมเนียมการขอรับรองอนุมัติบัตรหรือ คนละ 2,000 บาท 
 วุฒิบัตรที่ได้รับตามเกณฑ์การสอบก่อนปี  พ.ศ.  2561 
 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 

หมวด  3 
ค่าธรรมเนียม 

ของศนูย์ประเมนิและรบัรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
 
 

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม  ให้เป็นดังนี้ 

(1) ค่าสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งละ 5,000 บาท 
 การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน 
(2) ค่าสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ ครั้งละ 5,000 บาท 
 ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 
(3) ค่าสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งละ 120,000 บาท 
 ทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรมส าหรับผู้ที่จบ 
 การศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๔



(4) ค่าธรรมเนียมสอบซ่อมเพื่อประเมินความรู้ ครั้งละ 20,000 บาท 
 ความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม 
 ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
(5) ค่าธรรมเนียมการขอดูผลการสอบระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งละ 500 บาท 
 ต่อผู้สมัครสอบหนึ่งราย 
(6) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ครั้งละ 200 บาท 
 การสมัครสอบต่อผู้สมัครสอบหนึ่งราย 
(7) คา่หนังสือรับรองผลการสอบ ครั้งละ 200 บาท 

หมวด  4 
ค่าธรรมเนียม 

ของศนูย์การศึกษาต่อเนื่องของทนัตแพทย์ 
 
 

ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  ให้เป็นดังนี้ 
(1) ค่าสมัครเป็นสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง  (ครั้งแรก) 10,000 บาท 
(2) ค่าต่ออายุสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง  (ครั้งต่อไป) 5,000 บาท 
(3) การออกใบรับรองหน่วยกิจกรรม  (ภาษาไทย) 100 บาท 
(4) การออกใบรับรองหน่วยกิจกรรม  (ภาษาอังกฤษ) 200 บาท 
(5) การออกประกาศนียบัตร  และค่าบ ารุงการจัดท า 1,000 บาท 
 ข้อมูลหน่วยกิจกรรมของสมาชิก 

หมวด  5 
ค่าธรรมเนียมการรบัรองปรญิญา 

ประกาศนียบัตรในวชิาทันตแพทยศาสตร ์
หรือวุฒบิัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบนัต่าง ๆ 

เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา 
 
 

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา  
ให้เป็นดังนี้ 

(1) ค่ายื่นค าร้องขอความเห็นชอบหลักสูตรและ ครั้งละ 20,000 บาท 
 รับรองสถาบัน 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๔



(2) ค่าออกใบรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรละ 150,000 บาท 
 ทันตแพทยศาสตร์และรับรองสถาบัน  (หลักสูตรใหม่) 
(3) ค่าออกใบรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรละ 30,000 บาท 
 ทันตแพทยศาสตร์และรับรองสถาบันส าหรับ 
 สถาบันการศึกษา  (ฉบับปรับปรุง) 
(4) ค่าต่ออายุการให้ความเห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรละ 30,000 บาท 
 ทันตแพทยศาสตร์และรับรองสถาบันส าหรับ 
 สถาบันการศึกษา 
(5) ค่าออกใบรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งละ 20,000 บาท 
 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ 
 ต่อคน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พันต ารวจโท พจนารถ  พุ่มประกอบศร ี

นายกทันตแพทยสภา 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๔


