
 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับทันตแพทยสภา 
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมในการสอบความรู้ 

เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ  
ทันตแพทยสภา  เป็นไปอย่างมีระบบ  ทันสมัย  และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๔)  (ซ)  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  คณะกรรมการทันตแพทยสภาจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม  ในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“การสอบความรู้”  หมายความว่า  การประเมินและรับรองความรู้  ความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม  เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา 
“ศ.ป.ท.”  หมายความว่า  ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้  ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  

ทันตกรรมของทันตแพทยสภา  ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

หมวด  ๑ 
ขั้นตอนและวตัถุประสงค์ของการสอบ 

 

 

ข้อ ๕ การสอบความรู้  ประกอบด้วย  การสอบสามภาค  โดยแต่ละภาคมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
ภาคที่  ๑  เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน   
ภาคที่  ๒  เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 
ภาคที่  ๓  เป็นการสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม 

หมวด  ๒ 
การสมัครสอบและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

 

 

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบ  ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

(๑) ย่ืนใบสมัครสอบ  ตามรูปแบบที่  ศ.ป.ท.  กําหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน  และเอกสารต่าง ๆ  
ตามประกาศของ  ศ.ป.ท. 

(๒) ชําระค่าสมัครสอบแต่ละคร้ังตามอัตราที่กําหนดในประกาศของ  ศ.ป.ท.  โดย  ศ.ป.ท.   
จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้  ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 

ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิสมัครสอบ  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) ประเภทท่ีหนึ่ง  เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ในสถาบันการศึกษา

ในประเทศไทย  ที่ทันตแพทยสภาให้ความเห็นชอบและรับรอง   
(๒) ประเภทที่สอง  เป็นผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และได้รับปริญญาบัตร

จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  ที่ทันตแพทยสภาให้ความเห็นชอบและรับรอง   
(๓) ประเภทท่ีสาม  เป็นผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตร

จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง 
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการบริหาร  ศ.ป.ท.  กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

แต่ละภาค  โดยความเห็นชอบของทันตแพทยสภา  และจัดทําเป็นประกาศ  ศ.ป.ท.  ว่าด้วยคุณสมบัติของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบ  ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบทราบก่อนถึงกําหนดการสมัครสอบ 

คณะกรรมการบริหาร  ศ.ป.ท.  อาจกําหนดเงื่อนไขในการรับรองผลการสอบของผู้สมัครสอบ
เพิ่มเติมอีกก็ได้  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของทันตแพทยสภา 

ข้อ ๙ ให้ผู้อํานวยการ  ศ.ป.ท.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบและประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิสอบให้ผู้สมัครสอบทราบก่อนกําหนดสอบไม่น้อยกว่า  7  วันทําการ  หากพบว่าผู้สมัครสอบผู้ใดขาด
คุณสมบัติ  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนั้น  ผู้สมัครสอบผู้ใดที่แสดงหลักฐานหรือเอกสารอันเป็นเท็จ  
แม้จะได้ตรวจสอบพบในภายหลังจากการประกาศผลสอบแล้วก็ตาม  ให้ถือว่าการสอบในคร้ังนั้นของ 
ผู้นั้นเป็นโมฆะหรือไม่มีผล 

หมวด  ๓ 
การสอบ 

 

 

ข้อ ๑๐ ศ.ป.ท.  ต้องจัดให้มีการสอบความรู้แต่ละภาคอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหาร  ศ.ป.ท.  มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข

หรือวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในรายละเอียดการสอบได้  เพื่อให้การสอบดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
และถูกต้องได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๒ ให้  ศ.ป.ท.  ประกาศ  หัวข้อ  กรอบเนื้อหาที่สอบ  และรูปแบบของข้อสอบของการสอบ
แต่ละภาคให้ผู้สมัครสอบทราบทุกปี  พร้อมกําหนดการสอบ 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อ ๑๓ ข้อสอบที่ใช้สอบ  และการเขียนคําตอบให้ใช้ภาษาไทย  เว้นแต่ถ้อยคําเฉพาะทางเทคนิค
เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องปฏิบัติตนในการสอบตามระเบียบทันตแพทยสภาว่าด้วยการปฏิบัติ
ในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๑๕ เม่ือผู้สมัครสอบภาคใดในการสอบคร้ังใด  ได้รับการพิจารณาว่ามีสิทธิเข้าสอบ 
แต่ไม่สามารถเข้ารับการสอบในคร้ังนั้นได้  อาจขอเลื่อนการสอบไปในคร้ังถัดไปได้  โดยทําหนังสือชี้แจง
แสดงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อํานวยการ  ศ.ป.ท.  เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการบริหาร  ศ.ป.ท.
พิจารณาอนุมัติ  หากการขอเลื่อนสอบด้วยเหตุผลจากการเจ็บป่วย  จะต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงด้วย  
ทั้งนี้  การขอเลื่อนการสอบจะกระทําได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น  สําหรับการสมัครสอบคร้ังนั้น 

เม่ือผู้สมัครสอบผู้นั้น  ได้รับอนุญาตให้เลื่อนการสอบแล้ว  เม่ือมีการสอบข้ันตอนนั้นในคร้ังต่อไป
ถ้าผู้ที่ขอเลื่อนสอบไม่เข้าสอบอีก  จะถือว่าผู้นั้นขาดสอบ  และถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบภาคนั้น 

หมวด  ๔ 
การตัดสินและเงื่อนไขผลการสอบ 

 

 

ข้อ ๑๖ การตัดสินผลการสอบ  ใช้หลักการกําหนดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ําของข้อสอบที่ใช้ในการสอบ
แต่ละภาค  ผู้สอบที่มีผลการสอบเท่ากับหรือสูงกว่าค่าที่กําหนด  จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านในการสอบภาคนั้น 

ให้คณะกรรมการบริหาร  ศ.ป.ท.  เป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการสอบโดยเสนอผลการประเมิน 
ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาพิจารณารับรอง 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภา  
เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๑๘ ผู้ที่เคยเข้าสอบความรู้ในวิชาชีพทันตกรรมกับ  ศ.ป.ท.  และได้สอบผ่านครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดตามระเบียบการสอบข้ึนทะเบียนดังกล่าวก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  
ให้ถือว่าการสอบนั้นมีผลตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้เดิม 

ข้อ ๑๙ ผู้ที่เคยเข้าสอบความรู้ในวิชาชีพทันตกรรมกับ  ศ.ป.ท.  ในรูปแบบซึ่งการสอบข้ันตอนหนึ่ง
ประกอบด้วยการสอบหลายกลุ่มวิชา  แต่ยังสอบไม่ผ่านครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดตาม
ระเบียบการสอบขึ้นทะเบียนกําหนดก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้นําผลการสอบกลุ่มวิชาที่สอบผ่านนั้น
เก็บผลการสอบไว้ได้  แต่ผลการสอบนั้นต้องมีระยะเวลาไม่เกินสามรอบปีนับแต่วันที่ประกาศผลสอบ 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

และให้  ศ.ป.ท.  จัดการสอบในกลุ่มวิชาที่เหลือในการสอบขั้นตอนนั้นให้แก่บุคคลดังกล่าวจนกระทั่งบุคคลผู้นั้น
สอบผ่านในการสอบข้ันตอนนั้น  หรือผลการสอบของกลุ่มวิชาที่เก็บไว้หมดอายุลง  แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ทันตแพทย์ไพศาล  กังวลกิจ 
นายกทันตแพทยสภา 


