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พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพทันตกรรม 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป/นป0ท่ี ๔๙ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+า

ฯ ให+ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป/นการสมควรให+มีกฎหมายว8าด+วยวิชาชีพทันตกรรม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว+โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต8อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว8า “พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 

๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับตั้งแต8วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป/นต+นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข+อบังคับอ่ืนในส8วนท่ีมีบัญญัติไว+แล+วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย+งกับบทแห8งพระราชบัญญัตินี้ ให+ใช+พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพทันตกรรม” หมายความว8า วิชาชีพท่ีกระทําต8อมนุษยDเก่ียวกับการตรวจ 

การวินิจฉัย การบําบัด หรือการปFองกัน โรคฟ3น โรคอวัยวะท่ีเก่ียวกับฟ3น โรคอวัยวะในช8องปาก โรค
ขากรรไกรและกระดูกใบหน+าท่ีเก่ียวเนื่องกับขากรรไกร รวมท้ังการกระทําทางศัลยกรรม และการ
กระทําใด ๆ ในการบําบัด บูรณะและฟIJนฟูสภาพของอวัยวะในช8องปาก กระดูกใบหน+าท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ขากรรไกรและการทําฟ3นในช8องปาก 

“โรค” หมายความว8า ความเจ็บปKวย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของฟ3น อวัยวะท่ี
เก่ียวกับฟ3น อวัยวะในช8องปาก ขากรรไกรและกระดูกในหน+าท่ีเก่ียวเนื่องกับขากรรไกร และ
หมายความรวมถึงอาการท่ีเกิดจากภาวะดังกล8าวด+วย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๑/ตอนท่ี ๔๐ ก/หน+า ๑/๑๙ กันยายน ๒๕๓๗ 
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“ผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม” หมายความว8า บุคคลซ่ึงได+ข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา 

“ใบอนุญาต” หมายความว8า ใบอนุญาตเป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันต
แพทยสภา 

“สมาชิก” หมายความว8า สมาชิกทันตแพทยสภา 
“กรรมการ” หมายความว8า กรรมการทันตแพทยสภา 
“คณะกรรมการ” หมายความว8า คณะกรรมการทันตแพทยสภา 
“พนักงานเจ+าหน+าท่ี” หมายความว8า ผู+ ซ่ึงรัฐมนตรีแต8งต้ังให+ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ” หมายความว8า เลขาธิการทันตแพทยสภา 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีผู+รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ในกรณีท่ีบทบัญญัติแห8งกฎหมายใดอ+างถึงการประกอบโรคศิลปะแผน

ป3จจุบันสาขาทันตกรรม หรือผู+ประกอบโรคศิลปะแผนป3จจุบัน สาขาทันตกรรม ให+หมายความถึงการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  ให+รัฐมนตรีว8าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให+มีอํานาจแต8งต้ังพนักงานเจ+าหน+าท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนดค8าธรรมเนียมไม8เกินอัตราท+าย
พระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือได+ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล+วให+ใช+บังคับได+ 
 

หมวด ๑ 
ทันตแพทยสภา 

   
 

มาตรา ๗  ให+มีทันตแพทยสภา มีวัตถุประสงคDและอํานาจหน+าท่ีตามท่ีบัญญัติไว+ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

ให+ทันตแพทยสภาเป/นนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘  ทันตแพทยสภามีวัตถุประสงคDดังต8อไปนี้ 
(๑) ส8งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการทันตแพทยD 
(๒) ส8งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๓) ผดุงไว+ซ่ึงสิทธิ ความเป/นธรรม และส8งเสริมสวัสดิการให+แก8สมาชิก 
(๔) ควบคุมความประพฤติของผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให+ ถูกต+องตาม

จรรยาบรรณแห8งวิชาชีพทันตกรรม 
(๕) ช8วยเหลือ แนะนํา เผยแพร8 และให+การศึกษาแก8ประชาชนและองคDกรอ่ืนในเรื่อง

ท่ีเก่ียวกับการทันตแพทยDและการทันตสาธารณสุข 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๖) ให+คําปรึกษาหรือข+อเสนอแนะต8อรัฐบาลเก่ียวกับการทันตแพทยDและการทันต
สาธารณสุข 

(๗) เป/นตัวแทนของผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย 
 
มาตรา ๙  ทันตแพทยสภามีอํานาจหน+าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตให+แก8ผู+ขอเป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(๒) วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม 
(๓) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตรD หรือวุฒิบัตรใน

วิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต8าง ๆ เพ่ือประโยชนDในการสมัครเป/นสมาชิก 
(๔) รับรองหลักสูตรต8าง ๆ สําหรับการฝWกอบรมเป/นผู+ชํานาญการในสาขาต8าง ๆ 

ของวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันท่ีทําการฝWกอบรมเป/นผู+ชํานาญการในสาขาต8าง ๆ ของวิชาชีพทันตก
รรม 

(๕) รับรองวิทยฐานะของสถาบันท่ีทําการฝWกอบรมใน (๔) 
(๖) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู+ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมสาขาต8าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพทันตกรรม 
(๗) ดําเนินการให+เป/นไปตามวัตถุประสงคDของทันตแพทยสภา 
 
มาตรา ๑๐  ทันตแพทยสภาอาจมีรายได+ดังต8อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ8นดิน 
(๒) ค8าข้ึนทะเบียนสมาชิก ค8าบํารุง และค8าธรรมเนียมต8าง ๆ 
(๓) ผลประโยชนDจากการจัดการทรัพยDสินและกิจกรรมตามวัตถุประสงคDท่ีกําหนดใน

มาตรา ๘ 
(๔) เงินและทรัพยDสินซ่ึงมีผู+ให+แก8ทันตแพทยสภา 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยDสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 
มาตรา ๑๑  ให+รัฐมนตรีดํารงตําแหน8งสภานายกพิเศษแห8งทันตแพทยสภา มีอํานาจ

หน+าท่ีตามท่ีบัญญัติไว+ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๒ 
สมาชิก 

   
 

มาตรา ๑๒  ผู+สมัครเป/นสมาชิกทันตแพทยสภาต+องมีคุณสมบัติดังต8อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม8ต่ํากว8ายี่สิบป0บริบูรณD 
(๒) มีความรู+ในวิชาชีพทันตกรรมโดยได+รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพ

ทันตแพทยศาสตรDจากสถาบันการศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหรือท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
(๓) ไม8เป/นผู+ประพฤติเสียหายซ่ึงคณะกรรมการเห็นว8าจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย

เกียรติศักด์ิแห8งวิชาชีพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) ไม8เคยต+องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคําสั่งท่ีชอบด+วยกฎหมายให+
จําคุกในคดีท่ีคณะกรรมการเห็นว8าจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห8งวิชาชีพ 

(๕) ไม8เป/นผู+มีจิตฟ3YนเฟIอนไม8สมประกอบ หรือไม8เป/นโรคท่ีกําหนดไว+ในข+อบังคับ
ทันตแพทยสภา 

 
มาตรา ๑๓  สิทธิและหน+าท่ีของสมาชิกมีดังต8อไปนี้ 
(๑) ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ขอหนังสือ

อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู+ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาต8าง ๆ หรือขอ
หนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพทันตกรรม โดยปฏิบัติตามข+อบังคับทันตแพทยสภาว8าด+วยการนั้น 

(๒) แสดงความเห็นเป/นหนังสือเก่ียวกับกิจการของทันตแพทยสภาส8งไปยัง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และในกรณีท่ีสมาชิกร8วมกันต้ังแต8ห+าสิบคนข้ึนไปเสนอให+คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องใดท่ีเก่ียวกับกิจการของทันตแพทยสภา คณะกรรมการต+องพิจารณาและแจ+งผลการ
พิจารณาให+ผู+เสนอทราบโดยไม8ชักช+า 

(๓) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกต้ังเป/นกรรมการ 
(๔) ผดุงไว+ซ่ึงเกียรติศักด์ิแห8งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) หรือ (๕) 
(๔) คณะกรรมการมีมติให+พ+นจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นว8าเป/นผู+นํามาซ่ึงความ

เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห8งวิชาชีพตามมาตรา ๑๒ (๓) หรือ (๔) 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๑๕  ให+มีคณะกรรการทันตแพทยสภา ประกอบด+วย 
(๑) กรรมการโดยตําแหน8ง ได+แก8 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกทันตแพทย

สมาคมแห8งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภD คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรD ในสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ได+รับความเห็นชอบหรือได+รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให+จัดต้ังข้ึน 

(๒) กรรมการซ่ึงได+รับแต8งต้ังโดยเป/นผู+แทนจากกระทรวงสาธารณสุขสามคนจาก
กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และ 

(๓) กรรมการซ่ึงได+รับเลือกต้ังโดยสมาชิกมีจํานวนเท8ากับจํานวนกรรมการใน (๑) 
และ (๒) รวมกันในขณะเลือกต้ังแต8ละคราว 

ให+เลขาธิการเป/นกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๖  คณะกรรมการอาจแต8งต้ังผู+ทรงคุณวุฒิเป/นท่ีปรึกษาได+ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให+ท่ีปรึกษาดํารงตําแหน8งตามวาระของกรรมการซ่ึงได+รับเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๗  ให+คณะกรรมการเลือกกรรมการภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกต้ัง

กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) เพ่ือดํารงตําแหน8งนายกทันตแพทยสภา อุปนายกทันตแพทยสภาคนท่ี
หนึ่งและอุปนายกทันตแพทยสภาคนท่ีสองตําแหน8งละหนึ่งคน 

ให+นายกทันตแพทยสภาเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน8งเลขาธิการ รองเลขาธิการ 
ประชาสัมพันธDและเหรัญญิก ตําแหน8งละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน8งอ่ืนได+ตาม
ความจําเป/น  ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให+นายกทันตแพทยสภามีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธD 
เหรัญญิก และผู+ดํารงตําแหน8งอ่ืนตามวรรคสองออกจากตําแหน8งได+  ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

ให+นายกทันตแพทยสภา อุปนายกทันตแพทยสภาคนท่ีหนึ่งและอุปนายกทันตแพทย
สภาคนท่ีสองดํารงตําแหน8งตามวาระของกรรมการซ่ึงได+รับเลือกต้ัง 

เม่ือผู+ดํารงตําแหน8งนายกทันตแพทยสภาพ+นจากหน+าท่ี ให+เลขาธิการ รองเลขาธิการ 
ประชาสัมพันธD เหรัญญิก และผู+ดํารงตําแหน8งอ่ืนตามวรรคสองพ+นจากตําแหน8งด+วย 

 
มาตรา ๑๘  การเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๕ การแต8งต้ังท่ีปรึกษาตามมาตรา 

๑๖ การเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน8งต8าง ๆ ตามมาตรา ๑๗ และการเลือกหรือการเลือกต้ัง
กรรมการตามมาตรา ๒๒ ให+เป/นไปตามข+อบังคับทันตแพทยสภา 

 
มาตรา ๑๙  กรรมการตามมาตรา ๑๕ ต+องมีคุณสมบัติดังต8อไปนี้ 
(๑) เป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(๒) เป/นผู+ไม8เคยถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) เป/นผู+ไม8เคยถูกศาลสั่งให+เป/นบุคคลล+มละลาย 
ความใน (๑) มิให+นํามาใช+บังคับกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
มาตรา ๒๐  กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) มีวาระอยู8ในตําแหน8งคราวละสามป0 และ

อาจได+รับเลือกต้ังใหม8ได+ แต8จะดํารงตําแหน8งเกินสองคราวติดต8อกันไม8ได+ 
ให+กรรมการท่ีพ+นจากตําแหน8งตามวาระปฏิบัติหน+าท่ีไปพลางก8อนจนกว8าจะมีการ

เลือกต้ังกรรมการข้ึนใหม8 
 
มาตรา ๒๑  นอกจากการพ+นจากตําแหน8งตามวาระ กรรมการซ่ึงได+รับแต8งต้ัง ได+รับ

เลือกต้ังหรือได+รับเลือกพ+นจากตําแหน8งเม่ือ 
(๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๔ 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ 
(๓) ลาออก 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๒  เม่ือตําแหน8งกรรมการซ่ึงได+รับเลือกต้ังตามมาตรา ๑๕ (๓) ว8างลงไม8
เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการดังกล8าวท้ังหมดก8อนครบวาระ ให+คณะกรรมการเลือกสมาชิกผู+มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ เป/นกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีตําแหน8งกรรมการนั้นว8างลง 

ในกรณีท่ีตําแหน8งกรรมการตามวรรคหนึ่งว8างลงรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการซ่ึงได+รับเลือกต้ัง ให+มีการเลือกต้ังกรรมการโดยสมาชิกข้ึนแทนภายในเก+าสิบวันนับแต8วันท่ี
จํานวนกรรมการดังกล8าวได+ว8างลงเกินก่ึงหนึ่ง 

ถ+าวาระของกรรมการซ่ึงได+รับเลือกต้ังเหลืออยู8ไม8ถึงเก+าสิบวัน คณะกรรมการจะให+มี
การเลือกหรือเลือกต้ังกรรมการแทนหรือไม8ก็ได+ 

ให+ผู+ซ่ึงเป/นกรรมการแทนนั้นอยู8ในตําแหน8งได+เพียงเท8าวาระท่ีเหลืออยู8ของกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๒๓  ให+คณะกรรมการมีหน+าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) บริหารและดําเนินกิจการทันตแพทยสภาตามวัตถุประสงคDท่ีกําหนดในมาตรา ๘ 
(๒) แต8งต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวนและ

คณะอนุกรรมการอ่ืน เพ่ือทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องต8าง ๆ อันอยู8ในขอบเขตแห8งวัตถุประสงคDของ
ทันตแพทยสภา 

(๓) กําหนดงบประมาณของทันตแพทยสภา 
(๔) ออกข+อบังคับทันตแพทยสภาว8าด+วย 

(ก) การเป/นสมาชิก 
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๒ (๕) 
(ค) การกําหนดค8าข้ึนทะเบียนสมาชิก ค8าบํารุง และค8าธรรมเนียมอ่ืนนอกจาก

ท่ีกําหนดไว+ในอัตราค8าธรรมเนียมท+ายพระราชบัญญัตินี้ 
(ง) การเลือกและการเลือกต้ังกรรมการ และการแต8งต้ังท่ีปรึกษา 
(จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท่ีปรึกษา 
(ฉ)๒ หลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุ

ใบอนุญาต การต8ออายุใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต 
(ช) การกําหนดอํานาจหน+าท่ีของผู+ดํารงตําแหน8งอ่ืนตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง 
(ซ) คุณสมบัติของผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามมาตรา ๓๒ 
(ฌ) หลักเกณฑD วิธีการและเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนและการออกใบอนุญาต

แบบและประเภทใบอนุญาต 
(ญ) การกําหนดหลักเกณฑDการพักใช+ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(ฎ) หลักเกณฑDการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู+ ความชํานาญ

ในกา รป ระกอบวิ ช าชี พ ทันตกรรมส าขาต8 า ง  ๆ  และหนั ง สื อ แส ดง วุฒิ อ่ื น ใ นวิ ช า ชี พ 
ทันตกรรม 

(ฏ) จรรยาบรรณแห8งวิชาชีพทันตกรรม 

                                                 
๒ มาตรา ๒๓ (๔) (ฌ) แก+ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัิวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ฐ) การจัดต้ัง การดําเนินการและการเลิกสถาบันท่ีทําการฝWกอบรมเป/น
ผู+ชํานาญการในสาขาต8าง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรม 

(ฑ) หลักเกณฑDว8าด+วยการสอบความรู+ตามอํานาจหน+าท่ีของทันตแพทยสภา 
(ฒ) หลักเกณฑDว8าด+วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีท่ีมีการกล8าวหาหรือ

การกล8าวโทษผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(ณ) ข+อจํากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(ด) เรื่องอ่ืน ๆ อันอยู8ในขอบเขตแห8งวัตถุประสงคDของทันตแพทยสภา หรืออยู8

ในอํานาจหน+าท่ีของทันตแพทยสภาตามกฎหมายอ่ืน 
ภายใต+บังคับมาตรา ๒๗ ข+อบังคับทันตแพทยสภาเมื่อได+ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแล+วให+ใช+บังคับได+ 
 
มาตรา ๒๔  นายกทันตแพทยสภา อุปนายกทันตแพทยสภาคนท่ีหนึ่ง อุปนายกทันต

แพทยสภาคนท่ีสอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธD เหรัญญิก ท่ีปรึกษาและผู+ดํารงตําแหน8ง
อ่ืน มีอํานาจหน+าท่ีดังต8อไปนี้ 

(๑) นายกทันตแพทยสภา มีอํานาจหน+าท่ี 
(ก) บริหารและดําเนินกิจการของทันตแพทยสภาให+เป/นไปตามพระราชบัญญัติ

นี้หรือตามมติของคณะกรรมการ 
(ข) เป/นผู+แทนทันตแพทยสภาในกิจการต8าง ๆ 
(ค) เป/นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
นายกทันตแแพทยสภาอาจมอบหมายเป/นหนังสือให+กรรมการอ่ืนปฏิบัติหน+าท่ี

แทนตามท่ีเห็นสมควรได+ 
(๒) อุปนายกทันตแพทยสภาคนท่ีหนึ่ง เป/นผู+ช8วยนายกทันตแพทยสภาในกิจการอัน

อยู8ในอํานาจหน+าท่ีของนายกทันตแพทยสภาตามท่ีนายกทันตแพทยสภามอบหมาย และเป/นผู+ทําการ
แทนนายกทันตแพทยสภาเม่ือนายกทันตแพทยสภาไม8อยู8หรือไม8สามารถปฏิบัติหน+าท่ีได+ 

(๓) อุปนายกทันตแพทยสภาคนท่ีสอง เป/นผู+ช8วยนายกทันตแพทยสภาในกิจการอัน
อยู8ในอํานาจหน+าท่ีของนายกทันตแพทยสภาตามท่ีนายกทันตแพทยสภามอบหมาย และเป/นผู+ทําการ
แทนนายกทันตแพทยสภาเม่ือท้ังนายกทันตแพทยสภาและอุปนายกทันตแพทยสภาคนท่ีหนึ่งไม8อยู8
หรือไม8สามารถปฏิบัติหน+าท่ีได+ 

(๔) เลขาธิการ มีอํานาจหน+าท่ี 
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจ+าหน+าท่ีทันตแพทยสภาทุกระดับ 
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการท่ัวไปของทันตแพทยสภา 
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู+ประกอบวิชาชีพทัน

ตกรรม และทะเบียนอ่ืน ๆ ของทันตแพทยสภา 
(ง) ควบคุมดูแลทรัพยDสินของทันตแพทยสภา 
(จ) เป/นเลขานุการคณะกรรมการ 

(๕) รองเลขาธิการ เป/นผู+ช8วยเลขาธิการในกิจการอันอยู8ในอํานาจหน+าท่ีของ
เลขาธิการตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย และเป/นผู+ทําการแทนเลขาธิการเม่ือเลขาธิการไม8อยู8หรือไม8
สามารถปฏิบัติหน+าท่ีได+ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๖) ประชาสัมพันธD มีอํานาจหน+าท่ีในการประชาสัมพันธD แนะนํา และเผยแพร8
กิจการของทันตแพทยสภาแก8ประชาชนและองคDกรอ่ืน 

(๗) เหรัญญิก มีอํานาจหน+าท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และ
การงบประมาณของทันตแพทยสภา 

(๘) ผู+ดํารงตําแหน8งท่ีปรึกษาตามมาตรา ๑๖ ให+มีอํานาจหน+าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

(๙) ผู+ ดํารงตําแหน8งอ่ืนตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ให+ มีอํานาจหน+าท่ีตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๒๕  การประชุมคณะกรรมการต+องมีกรรมการมาประชุมไม8น+อยกว8าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป/นองคDประชุม 
มติของท่ีประชุมให+ถือเสียงข+างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน ถ+าคะแนนเสียงเท8ากัน ให+ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป/นเสียงชี้ขาด 
มติของท่ีประชุมในกรณีให+สมาชิกพ+นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) หรือให+

พักใช+ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๔) หรือ (๕) ให+ถือคะแนนเสียงไม8
น+อยกว8าสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังคณะ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ให+นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช+บังคับโดย
อนุโลม 

การประชุมคณะท่ีปรึกษา ให+เป/นไปตามข+อบังคับทันตแพทยสภา 
 
มาตรา ๒๖  สภานายกพิเศษจะเข+าฟ3งการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในท่ี

ประชุมคณะกรรมการ หรือจะส8งความเห็นเป/นหนังสือไปยังทันตแพทยสภาในเรื่องใด ๆ ก็ได+ 
 
มาตรา ๒๗  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังต8อไปนี้ ต+องได+รับความ

ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษก8อน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได+ 
(๑) การออกข+อบังคับ 
(๒) การกําหนดงบประมาณของทันตแพทยสภา 
(๓) การให+สมาชิกพ+นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) 
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดให+พักใช+ใบอนุญาตหรือให+เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ 

วรรคสาม (๔) หรือ (๕) 
ให+นายกทันตแพทยสภาเสนอมติตามวรรคหนึ่งต8อสภานายกพิเศษโดยไม8ชักช+า 

สภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมตินั้นได+ ในกรณีท่ีมิได+ยับยั้งภายในสิบห+าวันนับแต8วันท่ีได+รับมติท่ี
นายกทันตแพทยสภาเสนอ ให+ถือว8าสภานายกพิเศษให+ความเห็นชอบมตินั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ถ+าสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ให+คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายใน
สามสิบวันนับแต8วันท่ีได+รับการยับยั้ง ในการประชุมนั้น ถ+ามีเสียงยืนยันมติไม8น+อยกว8าสองในสามของ
จํานวนกรรมการท้ังคณะ ก็ให+ดําเนินการตามมตินั้นได+ 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
   

 
มาตรา ๒๘  ห+ามมิให+ผู+ใดซ่ึงมิได+เป/นผู+ประกอบวิชาทันตกรรมทําการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมหรือแสดงด+วยวิธีใด ๆ ให+ผู+อ่ืนเข+าใจว8าตนเป/นผู+มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล8าว โดย
มิได+ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต เว+นแต8ในกรณีอย8างใดอย8างหนึ่งดังต8อไปนี้ 

(๑) การประกอบวิชาชีพทันตกรรมท่ีกระทําต8อตนเอง 
(๒) การช8วยเหลือเยียวยาแก8ผู+ปKวยตามหน+าท่ี ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา 

โดยมิได+รับประโยชนDตอนแทน แต8การกระทําดังกล8าวต+องมิใช8เป/นการกระทําทางศัลยกรรมและการ
กระทําใด ๆ ในการบูรณะและฟIJนฟูสภาพของอวัยวะในช8องปาก การฉีดยาหรือสสารใด ๆ เข+าไปใน
ร8างกายของผู+ปKวย หรือการให+ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต8อจิตและประสาท หรือ
ยาเสพติดให+โทษตามกฎหมายว8าด+วยการนั้น 

(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผู+รับการฝWกอบรมซ่ึงทําการฝWกหัดหรือฝWกอบรมในความ
ควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรDของรัฐหรือท่ีได+รับอนุญาตจากทางราชการให+
จัดต้ัง สถาบันทางการแพทยDของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางการแพทยD อ่ืนท่ี
คณะกรรมการรับรอง  ท้ังนี้ ภายใต+ความควบคุมของเจ+าหน+าท่ีผู+ฝWกหัดหรือผู+ให+การฝWกอบรมซ่ึงเป/นผู+
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(๔) บุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคDการบริหาร
ส8วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคDการบริหารส8วนท+องถ่ินอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ+าหน+าท่ี
ซ่ึงเป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

(๕) ผู+ประกอบโรคศิลปะซ่ึงประกอบโรคศิลปะตามข+อจํากัดและเง่ือนไขตาม
กฎหมายว8าด+วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

(๖) การประกอบวิชาชีพทันตกรรมของท่ีปรึกษาหรือผู+เชี่ยวชาญของทางราชการ
หรือผู+สอนในสถาบันการศึกษาของรัฐ ซ่ึงมีใบอนุญาตเป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ
ต8างประเทศ  ท้ังนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๙  ห+ามมิให+ผู+ใดใช+คําหรือข+อความด+วยอักษรไทยหรืออักษรต8างประเทศว8า 

ทันตแพทยD ทันตแพทยDหญิง แพทยDฟ3น หมอฟ3น หรือใช+อักษรย8อของคําดังกล8าว หรือใช+คําแสดงวุฒิ
การศึกษาทางทันตแพทยศาสตรD หรือใช+อักษรย8อของวุฒิดังกล8าวประกอบกับชื่อหรือชื่อสกุลของตน 
หรือใช+คําหรือข+อความอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช8นเดียวกัน หรือแสดงด+วยวิธีใด ๆ ซ่ึงทําให+ผู+อ่ืนเข+าใจว8า



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตนเป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ท้ังนี้ รวมถึงการใช+ จ+าง วาน หรือยินยอมให+ผู+อ่ืนกระทําดังกล8าว
ให+แก8ตน เว+นแต8ผู+ได+รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตรD 

 
มาตรา ๓๐  ห+ามมิให+ผู+ใดใช+คําหรือข+อความท่ีแสดงให+ผู+ อ่ืนเข+าใจว8าตนเป/นผู+มี

ความรู+ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต8าง ๆ  ท้ังนี้ รวมถึงการใช+ จ+าง วาน หรือ
ยินยอมให+ผู+อ่ืนกระทําดังกล8าวให+แก8ตน เว+นแต8ผู+ได+รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรว8าเป/นผู+มีความรู+
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขานั้น ๆ จากทันตแพทยสภาหรือท่ีทันตแพทยสภา
รับรอง หรือผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู+มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในข+อบังคับทันตแพทยสภา 

 
มาตรา ๓๑๓  ใบอนุญาตให+มีอายุไม8เกินห+าป0นับแต8วันท่ีออกใบอนุญาต และต8ออายุ

ได+ครั้งละเท8ากับอายุใบอนุญาตตามท่ีกําหนดในข+อบังคับทันตแพทยสภา แต8ไม8เกินครั้งละห+าป0 
การข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต8ออายุใบอนุญาต การออก

หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู+ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต8าง ๆ 
และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพทันตกรรม ให+เป/นไปตามข+อบังคับทันตแพทยสภา 

 
มาตรา ๓๒  ผู+ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตต+องเป/นสมาชิกแห8งทันตแพทยสภา

และมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว+ในข+อบังคับทันตแพทยสภา 
เม่ือผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู+ใดขาดจากสมาชิกภาพ ให+ใบอนุญาตของผู+นั้น

สิ้นสุดลง 
ให+ผู+ซ่ึงขาดจากสมาชิกภาพตามวรรคสองส8งคืนใบอนุญาตต8อเลขาธิการภายในสิบห+า

วันนับแต8วันท่ีทราบการขาดจากสมาชิกภาพ 
 
มาตรา ๓๓  ผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต+องรักษาจรรยาบรรณแห8งวิชาชีพทันตก

รรมตามท่ีกําหนดไว+ในข+อบังคับทันตแพทยสภา 
 
มาตรา ๓๔  บุคคลซ่ึงได+รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห8ง

วิชาชีพทันตกรรมของผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีสิทธิกล8าวหาผู+ก8อให+เกิดความเสียหายนั้น โดยทํา
เรื่องยื่นต8อทันตแพทยสภา 

กรรมการหรือบุคคลอ่ืนมีสิทธิกล8าวโทษผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมว8าประพฤติผิด
จรรยาบรรณแห8งวิชาชีพทันตกรรมโดยแจ+งเรื่องต8อทันตแพทยสภา 

สิทธิการกล8าวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิการกล8าวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเม่ือพ+น
หนึ่งป0นับแต8วันท่ีผู+ได+รับความเสียหายหรือผู+กล8าวโทษรู+เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห8งวิชาชีพ
ทันตกรรมดังกล8าว และรู+ ตัวผู+ประพฤติผิด  ท้ังนี้  ไม8 เกินสามป0นับแต8วันท่ีมีการประพฤติผิด
จรรยาบรรณนั้น 

การถอนเรื่องการกล8าวหาหรือการกล8าวโทษท่ีได+ยื่นหรือแจ+งไว+แล+วนั้นไม8เป/นเหตุให+
ระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓ มาตรา ๓๑ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๕  เม่ือทันตแพทยสภาได+รับเรื่องการกล8าวหาหรือการกล8าวโทษตาม

มาตรา ๓๔ หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติว8ามีพฤติการณDอันสมควรให+มีการพิจารณาเก่ียวกับ
จรรยาบรรณแห8งวิชาชีพของผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ให+เลขาธิการเสนอเรื่องดังกล8าวต8อประธาน
อนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไม8ชักช+า 

 
มาตรา ๓๖  ภายใต+บังคับมาตรา ๒๓ (๒) ให+แต8งต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ

จากสมาชิกประกอบด+วยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไม8น+อยกว8าสามคน มี
อํานาจหน+าท่ีสืบสวนหาข+อเท็จจริงในเรื่องท่ีได+รับตามมาตรา ๓๕ แล+วทํารายงานพร+อมท้ังความเห็น
เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการอาจแต8งต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกว8าหนึ่งคณะก็ได+ 
 
มาตรา ๓๗  เม่ือคณะกรรมการได+รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ

จรรยาบรรณแล+ว ให+คณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกล8าวแล+วมีมติอย8างใดอย8างหนึ่ง
ดังต8อไปนี้ 

(๑) ให+คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาข+อเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอให+
คณะกรรมการพิจารณา 

(๒) ให+คณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีท่ีเห็นว8าข+อกล8าวหาหรือ
ข+อกล8าวโทษนั้นมีมูล 

(๓) ให+ยกข+อกล8าวหาหรือข+อกล8าวโทษในกรณีท่ีเห็นว8าข+อกล8าวหาหรือข+อกล8าวโทษ
นั้นไม8มีมูล 

 
มาตรา ๓๘  ภายใต+บังคับมาตรา ๒๓ (๒) ให+แต8งต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนจาก

สมาชิกประกอบด+วยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไม8น+อยกว8าสามคนมีอํานาจ
หน+าท่ีสอบสวนสรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพร+อมท้ังความเห็นต8อ
คณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการอาจแต8งต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนเกินกว8าหนึ่งคณะก็ได+ 
 
มาตรา ๓๙  ในการปฏิบัติหน+าท่ีของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ให+อนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการ
สอบสวนเป/นเจ+าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให+ถ+อยคําและมี
หนังสือแจ+งให+บุคคลใด ๆ ส8งเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชนDแก8การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ดังกล8าว 

 
มาตรา ๔๐  ให+ประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ+งข+อกล8าวหาหรือข+อ

กล8าวโทษพร+อมท้ังส8งสําเนาเรื่องท่ีกล8าวหาหรือกล8าวโทษ ให+ผู+ถูกกล8าวหาหรือผู+ถูกกล8าวโทษไม8น+อย
กว8าสิบห+าวันก8อนวันเริ่มทําการสอบสวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู+ถูกกล8าวหาหรือผู+ถูกกล8าวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาให+
คณะอนุกรรมการสอบสวน 

คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานให+ยื่นต8อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบห+าวัน
นับแต8วันท่ีได+รับแจ+งจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาท่ีคณะอนุกรรมการ
สอบสวนจะขยายให+ 

 
มาตรา ๔๑  เม่ือคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแล+วให+เสนอ

สํานวนการสอบสวนพร+อมท้ังความเห็นต8อคณะกรรมการโดยไม8ชักช+าเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
 
มาตรา ๔๒  เม่ือคณะกรรมการได+รับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนแล+ว ให+คณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกล8าว
โดยไม8ชักช+า 

คณะกรรมการอาจให+คณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมก8อน
วินิจฉัยชี้ขาดก็ได+ 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย8างใดอย8างหนึ่งดังต8อไปนี้ 
(๑) ยกข+อกล8าวหาหรือข+อกล8าวโทษ 
(๒) ว8ากล8าวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑD 
(๔) พักใช+ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรแต8ไม8เกินสองป0 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใต+บังคับมาตรา ๒๗ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ ให+ทําเป/น

คําสั่งทันตแพทยสภาพร+อมด+วยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และให+ถือเป/นท่ีสุด 
 
มาตรา ๔๓  ให+เลขาธิการแจ+งคําสั่งทันตแพทยสภาตามมาตรา ๔๒ ไปยังผู+ถูก

กล8าวหาหรือผู+ถูกกล8าวโทษเพ่ือทราบโดยไม8ชักช+า และให+บันทึกข+อความตามคําสั่งนั้นไว+ในทะเบียนผู+
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมด+วย 

 
มาตรา ๔๔  ภายใต+บังคับมาตรา ๒๘ ห+ามมิให+ผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซ่ึงอยู8ใน

ระหว8างถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตหรือซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือแสดง
ด+วยวิธีใด ๆ ให+ผู+อ่ืนเข+าใจว8าตนเป/นผู+มีสิทธิประกอบวิชาชีพทันตกรรมนับแต8วันท่ีทราบคําสั่งทันต
แพทยสภาท่ีสั่งพักใช+ใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๔๕  ผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมซ่ึงอยู8ในระหว8างถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตผู+ใด

กระทําการฝKาฝIนตามมาตรา ๔๔ และถูกลงโทษจําคุกตามมาตรา ๕๐ โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให+
คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู+นั้นนับแต8วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๔๖  ผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับ

ใบอนุญาตอีกได+เม่ือพ+นสองป0นับแต8วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แต8เม่ือคณะกรรมการได+พิจารณา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผู+นั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตได+อีกต8อเม่ือสิ้น
ระยะเวลาหนึ่งป0นับแต8วันท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถ+าคณะกรรมการปฏิเสธการ
ออกใบอนุญาตเป/นครั้งท่ีสองแล+ว ผู+นั้นเป/นอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกต8อไป 

ผู+ประกอบโรคศิลปะแผนป3จจุบันสาขาทันตกรรมตามกฎหมายว8าด+วยการควบคุม
การประกอบโรคศิลปะผู+ใดซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก8อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ ประสงคD
จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ให+ดําเนินการตามบทบัญญัติแห8ง
พระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๖ 

พนักงานเจ+าหน+าท่ี 
   

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน+าท่ีให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีมีอํานาจเข+าไปในสถานท่ีของ

ผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู+ท่ีมีเหตุผลสมควรเชื่อว8าเป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ระหว8างเวลาท่ีทําการอยู8หรือมีเหตุอันควรสงสัยว8าทําการอยู8เพ่ือตรวจใบอนุญาต ค+นหรือยึดเอกสาร
หลักฐานหรือสิ่งของท่ีอาจใช+เป/นหลักฐานในการดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน+าท่ีของพนักงานเจ+าหน+าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให+บุคคลท่ีเก่ียวข+อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหน+าท่ี พนักงานเจ+าหน+าท่ีต+องแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ+าหน+าท่ีให+เป/นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหน+าท่ี ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีเป/นเจ+าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๐  ผู+ใดฝKาฝIนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๔๔ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินสาม
ป0 หรือปรับไม8เกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๑  ผู+ใดฝKาฝIนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหนึ่ง

ป0 หรือปรับไม8เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๒  ผู+ใดฝKาฝIนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือไม8อํานวยความสะดวกแก8

พนักงานเจ+าหน+าท่ีตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง ต+องระวางโทษปรับไม8เกินหนึ่งพันบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๓  ผู+ใดไม8มาให+ถ+อยคําหรือไม8ส8งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามท่ีเรียก หรือ
แจ+งให+ส8งตามมาตรา ๓๙ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม8เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๔  ผู+ใดได+ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตให+เป/นผู+ประกอบโรคศิลปะแผน
ป3จจุบัน สาขาทันตกรรม ตามกฎหมายว8าด+วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอยู8แล+ว ในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให+ถือว8าผู+นั้นเป/นสมาชิกทันตแพทยสภาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๕  ผู+ใดได+ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป/นผู+ประกอบโรคศิลปะแผน

ป3จจุบันในสาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือสาขาทันตกรรมชั้นสอง ตามกฎหมายว8าด+วยการควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตนั้นยังคงใช+ได+ในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ให+ถือว8าผู+นั้นได+ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ประเภทและชั้น แล+วแต8กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู+ท่ีได+ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และเป/นผู+ได+รับใบสําคัญแสดง
ความรู+เฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะอยู8แล+วตามกฎหมายว8าด+วยการควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ ให+ถือว8าผู+นั้นเป/นผู+ได+รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเก่ียวกับความรู+ หรือความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๖  ในระยะเริ่มแรกท่ียังมิได+เลือกต้ังสมาชิกทันตแพทยสภาเป/นกรรมการ 

ให+คณะกรรมการประกอบด+วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป/นนายกทันตแพทยสภา และผู+ซ่ึงได+รับ
แต8งต้ังตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) เป/นกรรมการ การแต8งต้ังดังกล8าวจะต+องกระทําให+แล+วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 

ให+ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) ทําหน+าท่ี
เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหน8งละหนึ่งคน  ท้ังนี้ จนกว8าจะได+มีการแต8งต้ังผู+ดํารง
ตําแหน8งดังกล8าวตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง 

การเลือกต้ังสมาชิกทันตแพทยสภาเป/นกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) ให+กระทําให+
แล+วเสร็จภายในหนึ่งร+อยแปดสิบวันนับแต8วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 

 
มาตรา ๕๗  ในระหว8างท่ียังมิได+ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือข+อบังคับ เพ่ือ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให+นํากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามกฎหมายว8าด+วย
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะในส8วนท่ีเก่ียวกับวิชาชีพทันตกรรมมาใช+บังคับโดยอนุโลม แต8ท้ังนี้
ต+องไม8เกินหนึ่งป0นับแต8วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๘  ให+ถือว8าการกระทําผิดมรรยาทหรือข+อจํากัดและเง่ือนไขในการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว8าด+วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะในส8วนท่ีเก่ียวกับวิชาชีพทัน
ตกรรมซ่ึงได+กระทําก8อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับและยังไม8มีการดําเนินการตามกฎหมายว8าด+วย
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ เป/นการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห8งวิชาชีพทันตกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการต8อไปให+เป/นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีการดําเนินการกับผู+กระทําผิดมรรยาทหรือข+อจํากัดและเง่ือนไขในการ
ประกอบโรคศิลปะแผนป3จจุบัน สาขาทันตกรรม ตามกฎหมายว8าด+วยการควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะก8อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ ให+ถือว8าการดําเนินการดังกล8าวเป/นการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้และการดําเนินการต8อไปให+เป/นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค8าธรรมเนียมวิชาชีพทันตกรรม 
   

 
(๑) ค8าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๑/๑)๔ ค8าต8ออายุใบอนุญาต  ฉบับละ  ๔,๐๐๐  บาท 
(๒) ค8าหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน 

เป/นผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๓) ค8าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง 

ความรู+ความชํานาญในการประกอบ 
วิชาชีพทันตกรรม ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๔) ค8าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

                                                 
๔ อัตราค8าธรรมเนียมวิชาชีพทันตกรรม (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญตัิวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการประกอบโรคศิลปะแผน
ป3จจุบันสาขาทันตกรรม อยู8ในความควบคุมตามกฎหมายว8าด+วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
ซ่ึงมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะทําหน+าท่ีควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขาต8าง ๆ 
ท้ังแผนป3จจุบันและแผนโบราณ ในป3จจุบันวิชาการและเทคโนโลยีทางด+านทันตแพทยศาสตรDใน
ประเทศไทยได+เจริญก+าวหน+าข้ึนเป/นอันมาก ประกอบกับจํานวนผู+ประกอบโรคศิลปะสาขาทันตกรรม
มีจํานวนมากข้ึน สมควรแยกการควบคุมการประกอบวิชาชีพทันตกรรมออกจากอํานาจหน+าท่ีของ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ โดยจัดต้ังทันตแพทยสภาข้ึนทําหน+าท่ีควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  จึงจําเป/นต+องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๕ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับเม่ือพ+นกําหนดหนึ่งร+อยแปดสิบวันนับแต8วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/นต+นไป 
 

มาตรา ๖  ให+ใบอนุญาตเป/นผู+ประกอบโรคศิลปะแผนป3จจุบันสาขาทันตกรรม ตาม
กฎหมายว8าด+วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตตามกฎหมายว8าด+วยวิชาชีพทันตกรรม 
ท่ียังมีผลอยู8ในวันก8อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ ยังคงใช+ได+ต8อไป โดยผู+ได+รับอนุญาตดังกล8าวต+อง
มีการศึกษาต8อเนื่องตามหลักเกณฑD วิธีการและเง่ือนไขตามข+อบังคับทันตแพทยสภา 

 
มาตรา ๗ ให+รัฐมนตรีว8าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มิได+กําหนดอายุใบอนุญาตและการต8ออายุใบอนุญาต เพ่ือให+ผู+ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
พัฒนาความรู+ความสามารถและติดตามความก+าวหน+าทางวิชาการอย8างต8อเนื่อง สมควรกําหนดอายุ
ใบอนุญาตและการต8ออายุใบอนุญาต รวมท้ังแก+ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวข+องกับการแก+ไข
เพ่ิมเติมดังกล8าว  จึงจําเป/นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๔๔ ก/หน+า ๔/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 

ณัฐพร/แก+ไข 
วศิน/ตรวจ 

๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

ปุณิกา/เพ่ิมเติม 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
ป3ญญา/ตรวจ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


