เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๓ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

ข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือแสดงวุฒิทันตแพทย์สาขาในวิชาชีพทันตกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) (๔) (ฎ) และมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการทันตแพทยสภาโดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงออกข้อบังคับทันตแพทยสภาไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือแสดง
วุฒิทันตแพทย์สาขาในวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“คณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติ” หมายถึง คณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติผู้ยื่นขอ
หนังสือแสดงวุฒิทันตแพทย์สาขาในวิชาชีพทันตกรรม
“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือแสดงวุฒิทันตแพทย์สาขาในวิชาชีพทันตกรรม
หมวด ๑
สาขาที่ให้ออกหนังสือ
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)

๔ สาขาการประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ออกหนังสือมีดังต่อไปนี้
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ปริทันตวิทยา
ทันตกรรมสําหรับเด็ก
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตสาธารณสุข
วิทยาเอ็นโดดอนต์
ทันตกรรมหัตถการ
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
นิติทันตวิทยา
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หน้า ๒๖
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ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอหนังสือ
ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะขอรับหนังสือต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
(๒) ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาโททางทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องที่ทันตแพทยสภารับรอง
ส่วนที่ ๒
การขอและการออกหนังสือ
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

๖ ผู้ประสงค์จะขอรับหนังสือให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
คําขอตามแบบที่ทันตแพทยสภากําหนด
หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ
วุฒิการศึกษาที่จะขอให้พิจารณา
หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)
เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ส่วนที่ ๓
คณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติ

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติผู้ยื่นขอ
หนังสือแสดงวุฒิทันตแพทย์สาขาในวิชาชีพทันตกรรมแต่ละสาขา มีจํานวนอย่างน้อยสาขาละ ๕ คน
แต่ไม่เกินสาขาละ ๗ คน
ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติแต่ละสาขาเลือกกันเอง เพื่อดํารงตําแหน่ง
ประธานคนหนึ่ง และเลขานุการอีกคนหนึ่ง
ข้อ ๙ อนุกรรมการประเมินคุณสมบัติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
(๒) ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขานั้น ๆ หรือได้รับหนังสือในสาขานั้น ๆ
(๓) ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ข้อ ๑๐ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามวาระ
ของคณะกรรมการทันตแพทยสภาที่แต่งตั้ง และอนุกรรมการอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ อนุกรรมการประเมินคุณสมบัติ จะพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๓ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙
(๔) คณะกรรมการทันตแพทยสภา มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
ส่วนที่ ๔
การประเมินคุณสมบัติของผู้ขอหนังสือ
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการทันตแพทยสภารวบรวมคําขอ เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นคําขอ
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับนี้ ส่งให้คณะอนุกรรมการประเมิน
คุณสมบัติสาขานั้น ๆ พิจารณาประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการออกหนังสือ
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๓ ให้คณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติแต่ละสาขาประเมินคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ
โดยพิจารณาจาก
(๑) คุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ
(๒) วุฒิการศึกษาที่ผู้ยื่นคําขอนํามาให้พิจารณา จะต้องเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาที่ยื่นขอหนังสือ
(๓) รายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่ศึกษาในหลักสูตร ต้องสอดคล้องและเหมาะสม ทั้งด้านรายวิชา
และด้ านจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต หรือ มี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของการศึกษาที่ สั มพั น ธ์กั บ สาขา
ที่ยื่นขอหนังสือ ทั้งนี้ ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติแต่ละสาขากําหนด
(๔) หลักสูตรการศึกษาต้องมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ข้อ ๑๔ เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติสาขานั้น ได้ประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข ในการออกหนังสือตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้แล้ว ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ทันตแพทยสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติและออกหนังสือ
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่มี ปัญหาในการปฏิบัติ ตามข้ อ บั งคั บนี้ ให้ คณะกรรมการทั น ตแพทยสภา
เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ทันตแพทย์ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ
นายกทันตแพทยสภา

