
 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
  

 

ขอบังคับทันตแพทยสภา 
วาดวยราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา   ฯ   
สถาปนาวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเปน  “ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย” และอยู
ในพระบรมราชูปถัมภ  ต้ังแตวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๙  ทั้งนี้  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๕๐๗/๑๕๐๔  ลงวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๔๙   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๑)  (๔)  (ด)  และโดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ  
ตามมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  คณะกรรมการทันตแพทยสภา
จึงออกขอบังคับวาดวยราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา   “ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยทันตแพทย 
แหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับทันตแพทยสภาว าดวยวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
บรรดาขอบังคับและระเบียบอื่นในสวนที่มีไวแลวในขอบังคับนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“ราชวิทยาลัย”  หมายความวา  ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
“คณะผูบริหาร”  หมายความวา  คณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
 

หมวด  ๑ 
เคร่ืองหมาย  ครุยวิทยฐานะ  วัตถุประสงค  และหนาที่ 

 

 

ขอ ๕ เคร่ืองหมายราชวิทยาลัยซ่ึงไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระมหามงกุฎ
ประกอบเปนเคร่ืองหมายของราชวิทยาลัย  ดังนี้ 
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(๑) รูปเครื่องหมายของราชวิทยาลัย 

 
(๒) เคร่ืองหมายประกอบดวย 
 (ก) พระมหามงกุฎ  มีเลข  ๙  อยูใตมงกุฎ  สีเหลืองสม 
 (ข) เคร่ืองหมายวงกลม  มีขอบสีเหลืองสมอยูวงนอกสุด  ถัดเขามามีขอบสีขาวและมี

พื้นวงกลมตรงกลางสีเหลืองประดับดวยรูปคบเพลิงสีเหลืองสมอยูตรงกลางและมีรัศมี  ๑๙  เสน 
อยูดานบน  มีรูปงูเหาพันคบเพลิงอยูดานขวา  และมีรูปดอกบัวสุทธาสิโนบลพันคบเพลิงอยูดานซาย  
ดานขางของพื้นวงกลมมีลายกนกเล็ก  ๆ  ๔  ลาย 

 (ค) ดานลางของวงกลมประดับดวยโบวสีมวงและมีตัวอักษรภาษาไทย  สีน้ําเงินวา  
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 (ง) เคร่ืองหมายทั้งสามวางอยูในกรอบรูปกลีบบัวซ่ึงมีพื้นสีขาวและมีเสนขอบสีมวง
อยูดานนอก  ดานลางมีอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญสีน้ําเงินวา  THE  ROYAL  COLLEGE  OF  DENTAL  
SURGEONS  OF  THAILAND 

(๓) ความหมายของเครื่องหมาย   
 (ก) พระมหามงกุฎ  เปนเคร่ืองหมายที่ไดรับพระบรมราชานุญาตใหใช  เพื่อแสดงวา

เปนราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 
 (ข) เลข  ๙  หมายถึง  รัชกาลที่  ๙  ในพระราชวงศจักรี 
 (ค) งูเหาพันคบเพลิง  เปนสัญลักษณของการศึกษาวิชาชีพทางการแพทย 
 (ง) ดอกบัวสุทธาสิโนบล  เปนสัญลักษณของวิชาชีพทันตแพทย 
 (จ) สีขาว  เปนสีของศาสนา 
 (ฉ) สีน้ําเงิน  เปนสีของพระมหากษัตริยไทย 
 (ช) สีเหลือง  เปนสีวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
 (ซ) สีมวง  เปนสีของวิชาชีพทันตแพทย 
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ขอ ๖ ใหมีครุยวิทยฐานะสําหรับสมาชิก  ซ่ึงคณะผูบริหารเปนผูกําหนดขึ้น 
ขอ ๗ ราชวิทยาลัยแหงนี้มีวัตถุประสงคในการปฏิบัติการใหบรรลุวัตถุประสงคของ 

ทันตแพทยสภา  ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๘  (๑)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ในสวน
ที่เกี่ยวกับศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  ปริทันตวิทยา  ทันตกรรมสําหรับเด็ก  ทันตกรรม 
จัดฟน  ทันตกรรมประดิษฐ  ทันตสาธารณสุข  วิทยาเอ็นโดดอนต  ทันตกรรมหัตถการ  วิทยาการ
วินิจฉัยโรคชองปาก  ทันตกรรมทั่วไป  และสาขาอื่น  ๆ  ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ขอ ๘ ใหราชวิทยาลัยมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการทันตแพทยสภาในเรื่องการฝกอบรม 

และสอบเพื่อเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยกรรม  ชองปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล  ปริทันตวิทยา  ทันตกรรมสําหรับเด็ก  ทันตกรรมจัดฟน  ทันตกรรมประดิษฐ  
ทันตสาธารณสุข  วิทยาเอ็นโดดอนต  ทันตกรรมหัตถการ  วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก  ทันตกรรมทั่วไป  
และสาขาอื่น  ๆ  ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ 
การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู  ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง   ๆ  

(๒) กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขา
ศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  ปริทันตวิทยา  ทันตกรรมสําหรับเด็ก  ทันตกรรมจัดฟน   
ทันตกรรมประดิษฐ  ทันตสาธารณสุข  วิทยาเอ็นโดดอนต  ทันตกรรมหัตถการ  วิทยาการวินิจฉัยโรค
ชองปาก  ทันตกรรมทั่วไป  และสาขาอื่น  ๆ  ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย 

(๓) สงเสริมการศึกษา  การวิจัยและแนะแนววิชาการสาขาศัลยกรรมชองปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล  ปริทันตวิทยา  ทันตกรรมสําหรับเด็ก  ทันตกรรมจัดฟน  ทันตกรรมประดิษฐ  ทันตสาธารณสุข  
วิทยาเอ็นโดดอนต  ทันตกรรมหัตถการ  วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก  ทันตกรรมทั่วไปและศาสตร 
ที่เกี่ยวของ 

(๔) สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาตอเนื่องและกิจกรรมทางวิชาการสําหรับสมาชิก  ของราชวทิยาลัย  
สมาชิกทันตแพทยสภาและผูสนใจ 

(๕) เปนศูนยกลางการติดตอและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและอื่น   ๆ กับคณะทันตแพทยศาสตร  
สมาคมหรือชมรมตาง  ๆ  ในวิชาชีพทันตกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๖) สงเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิกของราชวิทยาลัย 
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(๗) สงเสริมและสรางความเขาใจอันดีงาม  และความสามัคคีในหมูสมาชิกของราชวิทยาลัย
และระหวางสมาชิกผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในตางประเทศ 

(๘) จัดหาทุนและผลประโยชนอื่น  ๆ  เพื่อใชในกิจกรรมตามวัตถุประสงคของราชวิทยาลัย
รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  ปริทันตวิทยา   
ทันตกรรมสําหรับเด็ก  ทันตกรรมจัดฟน  ทันตกรรมประดิษฐ  ทันตสาธารณสุข  วิทยาเอ็นโดดอนต  
ทันตกรรมหัตถการ  วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก  ทันตกรรมทั่วไปและศาสตรที่เกี่ยวของ 

(๙) ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูสาขาศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
ปริทันตวิทยา  ทันตกรรมสําหรับเด็ก  ทันตกรรมจัดฟน  ทันตกรรมประดิษฐ  ทันตสาธารณสุข  วิทยา
เอ็นโดดอนต  ทันตกรรมหัตถการ  วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก  ทันตกรรมทั่วไปและสาขาอื่น  ๆ   
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตอประชาชน  ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมและหนวยงานอื่น 

(๑๐) ออกระเบียบตาง   ๆ  ของราชวิทยาลัย   ทั้งนี้โดยไมขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพ   
ทันตกรรมและขอบังคับของทันตแพทยสภาโดยอนุมัติทันตแพทยสภา  ยกเวนระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรม
ภายในของราชวิทยาลัยใหแจงทันตแพทยสภาทราบ 

(๑๑) เสนอนโยบายและแผนงานของราชวิทยาลัยทุกวาระของคณะผูบริหาราชวิทยาลัย 
ตอคณะกรรมการทันตแพทยสภาเพื่อทราบ   

(๑๒) รายงานกิจการและกิจกรรมตาง  ๆ  และงบการเงินของราชวิทยาลัยตอคณะกรรมการ 
ทันตแพทยสภาเปนประจําทุกปหรือตามที่คณะกรรมการทันตแพทยสภารองขอ 

(๑๓) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการทันตแพทยสภามอบหมาย 
 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

ขอ ๙ ราชวิทยาลัยมีสมาชิก  ๓  ประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  ตองเปนสมาชิกทันตแพทยสภาและเปนผูมีคุณสมบัติเปนผูไดรับอนุมัติ

บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยกรรมชองปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล  ปริทันตวิทยา  ทันตกรรมสําหรับเด็ก  ทันตกรรมจัดฟน  ทันตกรรมประดิษฐ  
ทันตสาธารณสุข  วิทยาเอ็นโดดอนต  ทันตกรรมหัตถการ  วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก  ทันตกรรม
ทั่วไปและสาขาอื่น  ๆ  ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม   
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(๒) สมาชิกวิสามัญ  ไดแก  ผูที่เปนสมาชิกทันตแพทยสภา  และเปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่   
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมมาเปนอยางดี  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 

(๓) สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิที่คณะผูบริหารราชวิทยาลัยพิจารณาเชิญใหเปน
สมาชิกกิตติมศักด์ิโดยอนุมัติทันตแพทยสภา 

ขอ ๑๐ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักด์ิของราชวิทยาลัย  มีสิทธิใชอภิไธยยอวา  
ส.ร.ว.ท.ท.  ใชชื่อภาษาอังกฤษวา  Fellow of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand  หรือใช
อภิไธยยอวา  F.R.C.D.T.  มีสิทธิใชเคร่ืองหมายของราชวิทยาลัยและสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของ
ราชวิทยาลัย 

ขอ ๑๑ ในวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ใหสมาชิกวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  
เปนสมาชิกราชวิทยาลัย   

หมวด  ๓ 
คณะผูบริหารราชวิทยาลัย 

 
 

ขอ ๑๒ ใหมีคณะผูบริหารราชวิทยาลัย  ประกอบดวย 
(๑) ประธาน  ๑ คน 
(๒) รองประธาน ๑ คน 
(๓) เลขาธิการ ๑ คน 
(๔) นายทะเบียน ๑ คน 
(๕) เหรัญญิก  ๑ คน 
(๖) ผูแทนจากสถาบันหลักที่ใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตาง  ๆ  ทางทันตกรรม

ที่ทันตแพทยสภารับรอง  สถาบันละ  ๑  คน  รวมไมเกนิ  ๑๐  คน   
(๗) ผูแทนคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตร  ๑๐  สาขา  ๆ  ละ  ๑  คน  จํานวน  ๑๐  คน 
(๘) ผูแทนคณะกรรมการทันตแพทยสภา  ๒  คน 
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ขอ ๑๓ การเลือกต้ังและการแตงต้ังคณะผูบริหาร 
(๑) ใหสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยเปนผูเลือกต้ังคณะผูบริหารตามขอ  ๑๒  (๑)  และ  (๒)  

จากสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย  แลวเสนอใหคณะกรรมการทันตแพทยสภาทราบวิธีการไดมาซ่ึง 
ผูดํารงตําแหนงผูบริหารราชวิทยาลัยตามขอ  ๑๒  ใหออกเปนระเบียบของราชวิทยาลัย 

(๒) ใหประธานราชวิทยาลัยที่สมาชิกสามัญเปนผูเลือกตามขอ  ๑๒  (๑)  เลือกสมาชิกสามัญ
เพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ  เหรัญญิกและนายทะเบียน  ตําแหนงละ  ๑  คน 

ขอ ๑๔ คณะผูบริหารมีวาระคราวละ  ๓  ป  ผูบริหารราชวิทยาลัยตามขอ  ๑๒  ในตําแหนง  
(๑)  และ  (๒)  เมื่อพนจากตําแหนงอาจรับเลือกต้ังใหมได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ขอ ๑๕ นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว  ผูบริหารราชวิทยาลัยพนจากตําแหนงเฉพาะตัวเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเปนสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย   
(๔) ขาดจากการเปนสมาชิกของทันตแพทยสภา 
การขาดจากการเปนสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยตาม  (๓)  มิใหนํามาใชบังคับกับคณบดี  

คณะทันตแพทยศาสตรและนายกทันตแพทยสภา 
ขอ ๑๖ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของราชวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคตามหมวด  ๑  ขอ  ๗  และปฏิบัติ

หนาที่ตาง  ๆ  ของราชวิทยาลัยตามหมวด  ๑  ขอ  ๘ 
(๒) ออกระเบียบการเขาเปนสมาชิกราชวิทยาลัย  การขาดจากสมาชิกภาพและสิทธิหนาที่ของ

สมาชิก 
(๓) ออกระเบียบการเลือกต้ังคณะผูบริหารราชวิทยาลัย   
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  คาจดทะเบียน  คาบํารุงสมาชิกและคาธรรมเนียมตาง  ๆ  

ของราชวิทยาลัย   
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมตาง  ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๖) ออกระเบียบอื่นเกี่ยวกับกิจการตาง   ๆ ที่อยูภายในหนาที่และวัตถุประสงคของราชวิทยาลัย 
(๗) แตงต้ังอนุกรรมการของราชวิทยาลัยเพื่อชวยดําเนินกิจกรรมตาง  ๆ  ของราชวิทยาลัย 
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หมวด  ๔ 
การเงิน 

 
 

ขอ ๑๗ ราชวิทยาลัยอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) คาจดทะเบียน  คาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง  ๆ 
(๒) ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๓) ผลประโยชนจากการลงทุนและกิจกรรม 
(๔) เงินสนับสนุนจากทันตแพทยสภา 
ขอ ๑๘ ใหประธาน  เลขาธิการและเหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบในการรักษาเงินและการอนุมัติ

จายเงินตามระเบียบของราชวิทยาลัย 
ขอ ๑๙ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยเสนองบการเงินประจําปตอที่ประชุมเพื่อใหสมาชิก

สามัญรับรองตามระเบียบราชวิทยาลัยและนําเสนอคณะกรรมการทันตแพทยสภาเพื่อทราบ 
 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๒๐ ใหคณะผูบริหารวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยที่มีอยูเดิม  ทําหนาที่คณะผูบริหาร  
ราชวิทยาลัยจนครบวาระ 

ขอ ๒๑ ในระหวางที่ ยังมิไดออกระเบียบหรือประกาศของราชวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติการ 
ตามขอบังคับนี้  ใหนําระเบียบ  หรือประกาศ  ของวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยมาใชบังคับได 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พลโท  พิศาล  เทพสิทธา 
นายกทันตแพทยสภา 
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