
 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   ๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

หมวด  ๑ 

อายุใบอนุญาต 
 

 

ขอ ๖ ใหใบอนุญาตของผูประกอบวชิาชีพที่ทันตแพทยสภาออกใหตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติ

วิชาชีพทันตกรรม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ใชบังคับ  มีอายุหาปนับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต   

หรือตออายุใบอนุญาตครั้งสุดทาย 

หมวด  ๒ 

การขึน้ทะเบียนและการออกใบอนญุาตเปนผูประกอบวชิาชีพทันตกรรม 
 

 

สวนที ่ ๑ 

คุณสมบตัิของผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาต 
 

 

ขอ ๗ ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนสมาชิกทันตแพทยสภา   

(๒) มีความรูในวิชาชีพทันตกรรมตามกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

 ก. ไดรับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย   

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและทันตแพทยสภารับรอง 

 ข. ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร  จากสถาบันการศึกษา 

ในตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง  ในกรณีท่ีไมใชสัญชาติไทยตองไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมในตางประเทศ  ซึ่งทันตแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น 

(๓) ไมเปนผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตที่อยูในเงื่อนไขตามมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติ

วิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดังนี้ 

 ก. ในระยะสองป  นับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข. ในระยะหนึ่งป  นับแตวันท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตครั้งแรก   

หลังถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 ค. ตลอดไป  นับแตวันท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตครั้งท่ีสอง  หลังถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

สวนที ่ ๒ 
การขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนญุาต 

 

 

ขอ ๘ สมาชิกทันตแพทยสภาผูประสงคจะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอ
ตามแบบ  ทส. ๖  ทายขอบังคับนี้ตอเลขาธิการทางเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส  ท้ังนี้  ใหเปนไปตาม
วิธีการที่ทันตแพทยสภาประกาศกําหนด  พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบาน 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๓) หลักฐานแสดงวุฒิในวิชาชีพทันตกรรม 
(๔) หนังสือสําคัญการเปนสมาชิกทันตแพทยสภา 
(๕) สําเนาคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  (กรณีเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต) 
(๖) สําเนาผลการสอบความรูเพ่ือขึ้นทะเบียน 
(๗) ใบรับรองแพทย 
(๘) ภาพถายหนาตรง  ครึ่งตัว  ทาปกติ  ไมสวมแวนตาดํา  ไมสวมหมวก  ซึ่งถายไวไมเกิน  ๖  เดือน  

ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๓  ภาพ 
(๙) เอกสารอื่น  ๆ  (ถามี)   
ขอ ๙ ใหเลขาธิการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําขอและหลักฐานตาง ๆ  

 แลวดําเนินการแลวแตกรณี  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่ผูขอเปนผูมีความรูในวิชาชีพทันตกรรม  ตามหมวด  ๒  สวนที่  ๑  ขอ  ๗  (๒)  

ก  หรือ  ข  ใหเลขาธิการนําผลการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ  
ของผูขอซึ่งทันตแพทยสภารับรองผลการสอบนั้นแลว  ประกอบคําขอพรอมดวยหลักฐานเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  ในกรณีที่ผูขอยังไมมีผลการสอบความรู  ใหศูนยประเมินความรูความสามารถ 
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาสอบความรูกอน  เมื่อสอบไดและทันตแพทยสภา
รับรองผลการสอบนั้นแลว  จึงใหเลขาธิการนําคําขอพรอมดวยหลักฐาน  และผลการสอบเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา   

(๒) ในกรณีที่ผูขอเปนผูที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ใหคณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร
ของทันตแพทยสภาพิจารณาความเปนปจจุบันของหลักสูตรและประวัติการศึกษาของผูขอ  หากเห็นสมควรให
เสนอทันตแพทยสภาใหความเห็นชอบ  เพ่ือใหศูนยประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของทันตแพทยสภาสอบความรูกอน  เมื่อสอบไดและทันตแพทยสภารับรองผลการสอบนั้นแลว   
จึงใหเลขาธิการนําคําขอพรอมดวยหลักฐาน  และผลการสอบเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

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   



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

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 



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

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 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

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 



 

 

ทส. 6 

 
 

ค ำขอขึ้นทะเบยีนและรบัใบอนุญำตเปน็ผูป้ระกอบวิชำชพีทนัตกรรม 
 
 

เขียนที่.................................................................. 
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................ 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ...............................ปี 
เกิดวันที่..........เดือน...............................พ.ศ............สัญชาติ.................เชื้อชาติ....................ศาสนา................... 
ทะเบียนบ้านเลขที่...................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.........................................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................. 
อีเมล์..................................................................................................................................................................... 
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.....................................................เลขที่......................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................. 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา.................................................................................................................. 
ประเทศ.......................................................................วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................ 
เป็นสมาชิกทันตแพทยสภา เลขทะเบียน.............................................เมื่อวันที่.................................................... 
ที่อยู่ซึ่งต้องการให้ทันตแพทยสภาติดต่อ เลขที่.......................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..........................................
ถนน...........................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 

  มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีความรู้และมีคุณสมบตัิถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรมและ  
 
ข้าพเจ้า 
 
 

ข้าพเจ้าเคยยื่นค าขอรับใบอนุญาตครั้งแรก เมื่อวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ................. 
เลขที่ใบอนญุาต.................................................ออกให้ ณ วันที่........................................................................... 

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



 

 

ทส. 6 ด้านหลัง 
 
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตให้เป็น     
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มาพร้อมค าขอนี้เพ่ือประกอบการพิจารณา คือ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(3) ส าเนาปริญญาบัตร 
(4) ส าเนาหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา 
(5) ส าเนาค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (กรณีเคยถกูเพิกถอนใบอนุญาต) 
(6) ส าเนาผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน  
(7) ใบรับรองแพทย ์
(8) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน        

6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 ภาพ 
(9) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) .................................................................................. 

 
ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ จ านวน...................................บาท

(.........................................................................................) มาพร้อมค าขอนีด้้วยแล้ว 
 

 
 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
                 (......................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทส. 6/1 

 

ค ำขอต่ออำยุใบอนญุำตเปน็ผูป้ระกอบวิชำชีพทนัตกรรม 

เขียนที่.................................................................. 
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................ 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ...............................ปี 
เกิดวันที่..........เดือน...............................พ.ศ............สัญชาติ.................เชื้อชาติ....................ศาสนา................... 
ทะเบียนบ้านเลขที่...................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.........................................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์..................หมายเลขโทรศัพท์...............................อีเมล์................................................................. 
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.....................................................เลขที่......................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................. 
ที่อยู่ซึ่งต้องการให้ทันตแพทยสภาติดต่อ เลขที่.......................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..........................................
ถนน...........................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม เลขที่......................วันที่หมดอายุ............................................................. 
  มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และขอรับรองว่ามี
คุณสมบัติถูกตอ้งครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม พร้อมนีไ้ด้แนบหลักฐานตามข้อบังคับ            
ทันตแพทยสภาว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มาพร้อม  
ค าขอนี้เพื่อประกอบการพิจารณา คือ 

(1) ประกาศนยีบัตรรับรองการสะสมหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา 
จ านวน.....................................หน่วยกิจกรรม 

(2) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน                 
ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ ภาพ 

(3) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) .................................................................................. 
ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตฯ จ านวน...................................บาท 

(.........................................................................................) มาพร้อมค าขอนีด้้วยแล้ว 
 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
                (......................................................................) 



 

 

ทส.7 
 

 
 

ใบอนุญาตที่ ท. .................. 
 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ทันตแพทยสภำ 
ออกใบอนุญาตนี้ให้แก่ 

 
 
 

.................................................................................................... 
 
 

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว 
และมีสิทธิประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

และข้อบังคับของทันตแพทยสภา 
 
 

 
 ตั้งแต่ วันที่ ............เดือน...................... พุทธศักราช.................... 
 หมดอายุ วันที่ ............เดือน...................... พุทธศักราช.................... 
  
 
…………………………………. ออกให้ ณ วันที่ ............เดือน...................... พุทธศักราช....................  
เลขประจ าตวัประชาชน  
 
 
      ………………………………….    …………………………………. 
         (........................................................)        (........................................................)                    
              เลขาธิการทันตแพทยสภา                                        นายกทันตแพทยสภา 

ภาพถ่าย 

1 นิ้ว 



 

 

ทส. 8 

 
ค ำขอหนังสือรบัรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชำชพีทนัตกรรม 

เขียนที่.................................................................. 
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................ 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................อายุ...............................ปี 
บัตรประจ าตัวสมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่..................ออกให้ ณ วันที่..........เดือน.....................พ.ศ................. 
สมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่......................เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตที่.................................. 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์.......................หมายเลขโทรศพัท์...................................อีเมล์........................................................ 
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.....................................................เลขที่......................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................. 
ที่อยู่ซึ่งต้องการให้ทันตแพทยสภาติดต่อ เลขที่........................หมูที่.่.........ตรอก/ซอย.........................................
ถนน...........................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต..........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 

  มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
เพื่อ....................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มาพร้อมค าขอนี้เพ่ือประกอบการพิจารณา คือ    (       ) ไม่เคย 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
  (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
  (3) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน        
       6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 ภาพ 
  (4) ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
  (5) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).............................................................................................................  
ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมค าขอฯ จ านวน........................บาท (........................................................................)
พร้อมค าขอนี้แล้ว 
 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
                 (......................................................................) 



 

 

เลขที่............/........... 

 
 

 
 
 

หนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนเปน็ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม 
------------------------------------------------------ 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

(นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................  

 ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา 
 เมื่อวันที่........................เดือน................................................พ.ศ............................ 

 ออกให้  ณ  วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ…………………. 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม........................................................................... 
       (...........................................................................) 

เลขาธิการทันตแพทยสภา 
 
 
 

หนังสือรบัรองฉบบันี้มีอำยุ  3  เดือนนบัแต่วันออกให ้

ทส.  ๙ 

 

ภาพถ่าย 

1 นิ้ว 



 

 

ทส. 10 

 
ค ำขอใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพทนัตกรรม 

เขียนที่.................................................................. 
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................ 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ...............................ปี 
บัตรประจ าตัวสมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่..................เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนญุาตที่............... 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................ 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์........................หมายเลขโทรศัพท์.....................................อีเมล์..................................................... 
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.....................................................เลขที่......................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................. 
ที่อยู่ซึ่งต้องการให้ทันตแพทยสภาติดต่อ เลขที่.......................หมูที่.่.........ตรอก/ซอย..........................................
ถนน..........................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
  มีความประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
เพื่อ....................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานตามข้อบังคับทันตแพทยสภาที่เกีย่วข้องพร้อมค าขอนี ้เพื่อประกอบการพิจารณา คือ    (       ) ไม่เคย 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
(3) (   ) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ถกูท าลายในสาระส าคัญ 
 (   ) หนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ต ารวจ) กรณีสูญหาย 
(4) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน        

6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 ภาพ 
(5) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).............................................................................................................  

ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมค าขอฯ จ านวน........................บาท (........................................................................) 
พร้อมค าขอนี้แล้ว 
 

 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
                 (......................................................................) 



 

 

ทส. 11 

 
ค ำขอเปลี่ยนชือ่ตัว ชื่อสกลุ เพิ่มยศ หรือเพิ่มอภิไธย 

เขียนที่.................................................................. 
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................ 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ...............................ปี 
บัตรประจ าตัวสมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่..................ออกให้ ณ วันที่...............เดือน......................พ.ศ.......... 
สมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่........................เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตที่................................ 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................ 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์............................หมายเลขโทรศัพท์...........................อีเมล์........................................................... 
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.....................................................เลขที่......................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์........................................หมายเลขโทรศัพท์................................................................................... 
ที่อยู่ซึ่งต้องการให้ทันตแพทยสภาติดต่อ เลขที่.......................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..........................................
ถนน...........................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต..........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 

บัดน้ีข้าพเจ้าได้ (     )  เปลี่ยนชื่อตัวเป็น........................................................................................................... 
  (     )  เปลี่ยนชื่อสกุลเป็น......................................................................................................... 
  (     )  เพิ่มยศเป็น.................................................................................................................... 
  (     )  เพิ่มอภิไธยเป็น.............................................................................................................. 
มีความประสงค์ให้ทันตแพทยสภาแก้ไขหลักฐานต่างๆ พร้อมนี้ข้าพเจ้ าได้แนบหลักฐานตามข้อบังคับ         
ทันตแพทยสภาที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมค าขอนี้เพ่ือประกอบการพิจารณา คือ    (       ) ไม่เคย 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
  (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   1  ฉบบั 
  (3) ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีขอเปลี่ยนช่ือสกุลเพราะการสมรส) 
  (4) ส าเนาหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพิ่มยศ หรือเพิ่มอภิไธย 
  (5) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).............................................................................................................  
ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมค าขอฯ จ านวน.......................บาท (.........................................................................) 
พร้อมค าขอนี้แล้ว 

 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
                 (......................................................................) 



 

 

ทส. 12 

 
ค ำขอค ำแปลใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพทนัตกรรม 

เขียนที่.................................................................. 
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ................ 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ...............................ปี 
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................. 
บัตรประจ าตัวสมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่..................ออกให้ ณ วันที่...............เดือน......................พ.ศ..........
สมาชิกทันตแพทยสภา เลขที่.........................เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนญุาตที่............................... 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................ 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์........................หมายเลขโทรศัพท์..............................อีเมล์............................................................ 
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.....................................................เลขที่......................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................. 
  มีความประสงค์จะขอค าแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
เพื่อ....................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มาพร้อมค าขอนี้เพ่ือประกอบการพิจารณา คือ    (       ) ไม่เคย 

(1) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   1  ฉบับ 
(4) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).............................................................................................................  

ข้าพเจ้าได้ส่งค่าธรรมเนียมค าแปลใบอนญุาต จ านวน......................บาท (.........................................................) 
พร้อมค าขอนี้แล้ว 
 

 
 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
                 (......................................................................) 






	ข้อบังคับทันตแพทยสภา
	ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
	พ.ศ.  ๒๕๖๐


