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ขอบังคับทันตแพทยสภา
วาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการสอบความรู
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ซ) มาตรา ๓๒ และดวยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษ ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการ
ทันตแพทยสภา ออกขอบังคับวาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ในการสอบความรู
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
ทัน ตกรรม ในการสอบความรูเพื่อขึ้น ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน ผูประกอบวิช าชีพทัน ตกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“การสอบความรู” หมายความวา การประเมิน และรับรองความรู ความสามารถในการ
ประกอบวิช าชี พ ทัน ตกรรม เพื่ อขึ้ น ทะเบีย นและรั บใบอนุญ าตเปน ผูป ระกอบวิ ช าชี พทั น ตกรรม
จากทันตแพทยสภา
“คณะอนุกรรมการสอบความรูใ นวิช าชีพทันตกรรม” หมายความวา คณะอนุกรรมการที่
ทัน ตแพทยสภาแตงตั้ง ขึ้น ให เปน ผูดํ าเนิน การสอบความรู เพื่ อขึ้น ทะเบียนและรับ ใบอนุญ าตเป น
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
ขั้นตอนและวัตถุประสงคของการสอบ
ขอ ๔ การสอบความรู ประกอบด ว ย การสอบสองขั้ น ตอน โดยแต ล ะขั้ น ตอนมี
วัตถุประสงค ดังนี้
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(๑) ขั้น ตอนที่หนึ่ ง เปน การสอบเพื่ อประเมิน ความรูความสามารถทางดานวิ ทยาศาสตร
การแพทยพื้นฐาน
(๒) ขั้น ตอนที่สอง เปน การสอบเพื่อประเมิ น ความรูค วามสามารถทางดานวิ ทยาศาสตร
การแพทยคลินิกและมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับกฎหมายทางวิชาชีพ และขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมดวย
หมวด ๒
การสมัครสอบและคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
ขอ ๕ ผูใดประสงคจะสมัครสอบ ตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ยื่นใบสมัครสอบ ตามแบบที่ทันตแพทยสภากําหนด พรอมดวยหลักฐาน และเอกสาร
ตาง ๆ ตามประกาศทันตแพทยสภา
(๒) ชํ า ระค า สมั ค รสอบแต ล ะครั้ ง ตามอั ต ราที่ กํ า หนดในประกาศทั นตแพทยสภา
โดยทันตแพทยสภาจะไมคืนเงินคาสมัครสอบให ไมวากรณีใดทั้งสิ้น
ขอ ๖ ผูมีสิทธิสมัครสอบ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ประเภทที่ห นึ่ ง เป น ผูที่ กํ าลั ง ศึก ษาหลั กสู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิต ในสถาบั น
การศึกษาในประเทศไทย ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือทันตแพทยสภารับรอง
(๒) ประเภทที่ส อง เปน ผู ที่จ บการศึ กษาหลั กสูต รทัน ตแพทยศาสตรบัณ ฑิต และไดรั บ
ปริญญาบัตรจากสถาบัน การศึกษาในประเทศไทย ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
ทันตแพทยสภารับรอง
(๓) ประเภทที่ ส าม เปน ผู ที่ จ บการศึ ก ษาหลัก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และได รั บ
ปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง
ขอ ๗ ผูมีสิทธิสมัครสอบ จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการสอบแตละขั้นตอน ดังนี้
(๑) การสอบขั้นตอนที่หนึ่ง ตองเปนผูที่มคี ุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง หรือประเภทที่สอง หรือ
ประเภทที่สาม
สําหรับผูมีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาวา ไดศึกษา
วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย พื้ น ฐาน (ระดั บ ปรี ค ลิ นิ ก ) หรื อ เที ย บเท า มาแล ว ครบตามกรอบเนื้ อ หา
ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่ทันตแพทยสภากําหนด
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(๒) การสอบขั้นตอนที่สอง ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง หรือประเภทที่สอง หรือ
ประเภทที่สาม และตองเปนผูสอบผานขั้นตอนที่หนึ่งมาแลว
สําหรับผูมีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบัน การศึกษาวาไดศึกษา
ความรูวิทยาศาสตรการแพทยคลินิกและทักษะ (ระดับคลินิก) ครบตามกรอบเนื้อหา ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ทันตแพทยสภากําหนด
ขอ ๘ ใหเลขาธิการทันตแพทยสภา ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบและแจงผลการ
ตรวจสอบใหผูสมัครสอบทราบกอนกําหนดสอบไมนอยกวาสองสัปดาห หากพบวาผูสมัครสอบผูใด
ขาดคุณสมบัติ ใหถือวาผูนั้น ไมมีสิทธิใ นการสอบครั้งนั้น ผูสมัครสอบผูใ ดที่แ สดงหลักฐานหรื อ
เอกสารอันเปน เท็จ แมจะไดตรวจสอบพบในภายหลังจากการประกาศผลสอบแลวก็ตาม ใหถือวา
การสอบในครั้งนั้นของผูนั้นเปนโมฆะหรือไมมีผล
หมวด ๓
การสอบ
ขอ ๙ ทันตแพทยสภาตองจัดใหมีการสอบความรูแตละขั้นตอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๐ ใหทัน ตแพทยสภาแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทัน ตกรรม เพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรม อาจแตงตั้ง
คณะทํางานไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๑ ให คณะอนุ กรรมการสอบความรูใ นวิช าชี พทั น ตกรรม มีอํ านาจในการกํ าหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบั ติเพิ่มเติม ในรายละเอียดการสอบได เพื่อ ใหการสอบ
ดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและถูกตองไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ขอ ๑๒ ใหคณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรม ประกาศ หัวขอ กรอบเนื้อหา
ที่สอบ และรูปแบบของขอสอบของกลุม วิช าของแตละขั้น ตอนใหผูสมัครสอบทราบทุกป พรอม
กําหนดการสอบ
ขอ ๑๓ ขอสอบที่ใ ชสอบ และการเขียนคําตอบใหใ ชภาษาไทย เวนแตถอยคําเฉพาะทาง
เทคนิคเทานั้น

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๒๔ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๑๔ ผูมีสิทธิเขาสอบตองปฏิบัติตนในการสอบตามระเบียบทันตแพทยสภาวาดวยการ
ปฏิ บั ติ ใ นการสอบความรู เ พื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๑๕ เมื่อผูสมัครสอบขั้นตอนใดในการสอบครั้งใด ไดรับการพิจารณาวามีสิทธิเขาสอบ
แตไมสามารถเขารับการสอบในครั้งนั้นได อาจขอเลื่อนการสอบไปในครั้งถัดไปได โดยทําหนังสือ
ชี้ แ จงแสดงเหตุ ผ ลเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรต อ เลขาธิ ก ารทั น ตแพทยสภา เพื่ อ เสนอให ป ระธาน
คณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทัน ตกรรมพิจารณาอนุมัติ หากการขอเลื่อนสอบดวยเหตุผ ล
จากการเจ็บปวย จะตองมีใ บรับรองแพทยแ สดงดวย ทั้งนี้การขอเลื่อนการสอบจะกระทําไดเพีย ง
ครั้งเดียวเทานั้น สําหรับการสมัครสอบครั้งนั้น
เมื่อผูสมัครสอบผูนั้น ไดรับอนุญาตใหเลื่อนการสอบแลว เมื่อมีการสอบขั้นตอนนั้นในครั้งตอไป
ถาผูที่ขอเลื่อนสอบไมเขาสอบอีก จะถือวาผูนั้นขาดสอบ และถือวาสอบไมผานในขั้นตอนนั้น
หมวด ๔
การตัดสินและเงื่อนไขผลการสอบ
ขอ ๑๖ การตัดสินผลการสอบ ใชหลักการกําหนดเกณฑผานขั้นต่ําของขอสอบที่ใชในการ
สอบแต ล ะครั้ ง ในแต ล ะกลุ ม วิ ช าของแต ล ะขั้ น ตอน ผู ส อบที่ มี ผ ลการสอบเท า กั บ หรื อ สู ง กว า
คาที่กําหนด จะถือวาเปนผูสอบผานในแตละกลุมวิชาของขั้นตอนนั้น
คณะอนุกรรมการสอบความรูใ นวิช าชีพทัน ตกรรม เปนผูพิจารณาตัดสินผลการสอบโดย
ความเห็นชอบคณะกรรมการทันตแพทยสภา
ขอ ๑๗ ผูที่สอบไมผานในกลุมวิชาใดในขั้นตอนใด ใหมีสิทธิสมัครสอบใหมเฉพาะกลุม
วิช าที่ยังสอบไมผานในขั้นตอนนั้น ได ทั้งนี้ใ หสอบผานใหครบทุกกลุม วิช าตามที่กําหนดไวภายใน
ระยะเวลาสามป นับแตวันที่ประกาศผลสอบครั้งแรกของขั้นตอนนั้น
ขอ ๑๘ ผูส อบที่ส อบผ านครบถ ว นทุ กขั้ น ตอนการสอบความรู และมี ผ ลการสอบตาม
เงื่อนไขที่กําหนดแลว มีสิทธิขอหนังสือรับรองผลการสอบ หรือขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบ
แลวแตกรณีได โดยยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดตอเลขาธิการทันตแพทยสภา พรอมคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่กําหนด
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ขอ ๑๙ ในกรณีที่มีปญหาในการสอบที่ตองวินิจฉัยตามขอบังคับนี้ ใหคณะอนุกรรมการ
สอบความรูในวิชาชีพทันตกรรม เปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๐ ขอบังคับนี้ มิใหใชบังคับกับ
(๑) ผูที่เขาศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในสถาบัน การศึกษาในประเทศไทย
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือทันตแพทยสภารับรอง กอนปการศึกษา ๒๕๔๘
(๒) ผูที่เขาศึกษาในชั้นปที่ ๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา ๒๕๔๘
ขอ ๒๑ ผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือทันตแพทยสภารับรอง ที่เคยเขาสอบขั้นตอนที่หนึ่ง
ตามขอ ๗ (๑) ตามขอบังคับนี้ ในขณะที่ขอบังคับนี้ยังไมมีผลใชบังคับ ใหถือวาการสอบนั้นมีผลตาม
เงื่อนไขการสอบตามขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่ประกาศผลการสอบนั้น
ขอ ๒๒ ใหคณะอนุกรรมการสอบความรูเพื่อพิจารณารับขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบัน
การศึกษาตางประเทศที่ทัน ตแพทยสภารับรอง ที่คณะกรรมการทัน ตแพทยสภาไดแ ตงตั้งขึ้น กอน
ที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดตอไป แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๓ ป นับตั้งแต
วันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ จากนั้นใหมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ที่ยังไมแลวเสร็จ (ถามี) ใหกับ
คณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรม ตามขอบังคับนี้เพื่อดําเนินการตอไปตามขอบังคับนี้
ขอ ๒๓ ผูที่เคยเขาสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรมกับคณะอนุกรรมการสอบความรูเพื่อ
พิจารณารับขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามขอ ๒๒ และได
สอบผา นครบถ วนตามหลักเกณฑแ ละเงื่อ นไขที่กําหนดตามระเบีย บการสอบขึ้น ทะเบียนดังกลา ว
กอนที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหถือวาการสอบนั้นมีผลตามเงื่อนไขที่กําหนดไวเดิม
ขอ ๒๔ ผูที่ เคยเข า สอบความรู ใ นวิช าชีพ ทั น ตกรรมกั บ คณะอนุ กรรมการสอบความรู
เพื่อพิจารณารับขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามขอ ๒๒ แตยัง
สอบไมผานครบถวนตามหลักเกณฑแ ละเงื่อนไขที่กําหนดตามระเบียบการสอบขึ้นทะเบียนดังกลาว
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กอ นที่ขอบังคับนี้มีผ ลใชบังคับ ใหนําผลการสอบรายวิช าที่สอบผานนั้น เก็บผลการสอบไวได แต
ผลการสอบนั้น ตองมีระยะเวลาไมเกินสามปนับแตวันที่ประกาศผลสอบและใหดําเนิน การตอไปตาม
ขอ ๒๒ หรือตามขอบังคับนี้แลวแตกรณี
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