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ขอบังคับทันตแพทยสภา
วาดวยราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
สถาปนาวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเปน “ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย” และอยู
ในพระบรมราชูปถั ม ภ ตั้งแต วัน ที่ ๑๕ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๙ ทั้งนี้ ตามหนังสื อสํานั กเลขาธิการ
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 ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ ทั น ตแพทยสภาว า ด ว ยราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ยกเลิ กข อบั งคั บทั น ตแพทยสภาว าด วยวิ ทยาลั ยทั น ตแพทย แ ห งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาข อ บั งคั บ และระเบีย บอื่ น ในส ว นที่ มี ไ วแ ล ว ในข อ บั งคั บ นี้ หรื อ ซึ่ ง ขัด หรื อแย ง กั บ
ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ราชวิทยาลัย” หมายความวา ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
“คณะผูบริหาร” หมายความวา คณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
หมวด ๑
เครื่องหมาย ครุยวิทยฐานะ วัตถุประสงค และหนาที่

ขอ ๕ เครื่องหมายราชวิทยาลัยซึ่งไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระมหามงกุฎ
ประกอบเปนเครื่องหมายของราชวิทยาลัย ดังนี้
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(๑) รูปเครื่องหมายของราชวิทยาลัย

(๒) เครื่องหมายประกอบดวย
(ก) พระมหามงกุฎ มีเลข ๙ อยูใตมงกุฎ สีเหลืองสม
(ข) เครื่องหมายวงกลม มีขอบสีเหลืองสมอยูวงนอกสุด ถัดเขามามีขอบสีขาวและมี
พื้น วงกลมตรงกลางสีเหลืองประดับ ดวยรูป คบเพลิง สีเหลือ งสม อยูต รงกลางและมีรั ศ มี ๑๙ เส น
อยูดานบน มีรูปงูเหาพันคบเพลิงอยูดานขวา และมีรูปดอกบัวสุทธาสิโนบลพันคบเพลิงอยูดานซาย
ดานขางของพื้นวงกลมมีลายกนกเล็ก ๆ ๔ ลาย
(ค) ดานลางของวงกลมประดับดวยโบวสีมวงและมีตัวอักษรภาษาไทย สีน้ําเงินวา
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
(ง) เครื่องหมายทั้งสามวางอยูในกรอบรูปกลีบบัวซึ่งมีพื้นสีขาวและมีเสนขอบสีมวง
อยูดานนอก ดานลางมีอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญสีน้ําเงินวา THE ROYAL COLLEGE OF DENTAL
SURGEONS OF THAILAND
(๓) ความหมายของเครื่องหมาย
(ก) พระมหามงกุฎ เปนเครื่องหมายที่ไดรับพระบรมราชานุญาตใหใช 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 ซึ่งคณะผูบริหารเปนผูกําหนดขึ้น
ขอ ๗ ราชวิท ยาลั ย แห ง นี้มี วั ตถุ ป ระสงค ใ นการปฏิ บัติ ก ารใหบ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค ข อง
ทันตแพทยสภา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ในสวน
ที่เกี่ยวกับศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ปริทันตวิทยา ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรม
จัดฟน ทัน ตกรรมประดิษฐ ทัน ตสาธารณสุข วิทยาเอ็น โดดอนต ทัน ตกรรมหัตถการ วิทยาการ
วินิจฉัยโรคชองปาก ทันตกรรมทั่วไป และสาขาอื่น ๆ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ขอ ๘ ใหราชวิทยาลัยมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการทันตแพทยสภาในเรื่องการฝกอบรม
และสอบเพื่อเปน ผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิช าชีพทัน ตกรรมสาขาศัลยกรรม ชองปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล ปริทันตวิทยา ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทัน ตกรรมจัดฟน ทันตกรรมประดิษฐ
ทันตสาธารณสุข วิทยาเอ็นโดดอนต ทันตกรรมหัตถการ วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ทันตกรรมทั่วไป
และสาขาอื่น ๆ ในการประกอบวิช าชีพทันตกรรม ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ
การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ
(๒) กําหนดและควบคุม มาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิช าชี พทัน ตกรรม สาขา
ศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ปริทันตวิทยา ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟน
ทันตกรรมประดิษฐ ทันตสาธารณสุข วิทยาเอ็นโดดอนต ทันตกรรมหัตถการ วิทยาการวินิจฉัยโรค
ชองปาก ทันตกรรมทั่วไป และสาขาอื่น ๆ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย
(๓) สงเสริมการศึกษา การวิจัยและแนะแนววิช าการสาขาศัลยกรรมชองปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล ปริทันตวิทยา ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมประดิษฐ ทันตสาธารณสุข
วิทยาเอ็นโดดอนต ทันตกรรมหัตถการ วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ทันตกรรมทั่วไปและศาสตร
ที่เกี่ยวของ
(๔) สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาตอเนื่องและกิจกรรมทางวิชาการสําหรับสมาชิก ของราชวิทยาลัย
สมาชิกทันตแพทยสภาและผูสนใจ
(๕) เปนศูนยกลางการติดตอและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและอื่น ๆ กับคณะทันตแพทยศาสตร
สมาคมหรือชมรมตาง ๆ ในวิชาชีพทันตกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๖) สงเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิกของราชวิทยาลัย
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(๗) สงเสริมและสรางความเขาใจอันดีงาม และความสามัคคีในหมูสมาชิกของราชวิทยาลัย
และระหวางสมาชิกผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในตางประเทศ
(๘) จัดหาทุนและผลประโยชนอื่น ๆ เพื่อใชในกิจกรรมตามวัตถุประสงคของราชวิทยาลัย
รวมทั้ ง เพื่ อ การศึ ก ษาและวิ จั ย ในสาขาศั ล ยกรรมช อ งปากและแม็ ก ซิ ล โลเฟเชี ย ล ปริ ทั น ตวิ ท ยา
ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมประดิษฐ ทันตสาธารณสุข วิทยาเอ็นโดดอนต
ทันตกรรมหัตถการ วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ทันตกรรมทั่วไปและศาสตรที่เกี่ยวของ
(๙) ประชาสั ม พั น ธแ ละเผยแพร ความรูส าขาศั ลยกรรมช องปากและแม็ กซิ ล โลเฟเชี ย ล
ปริทันตวิทยา ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมประดิษฐ ทันตสาธารณสุข วิทยา
เอ็น โดดอนต ทันตกรรมหัตถการ วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ทันตกรรมทั่วไปและสาขาอื่น ๆ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตอประชาชน ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมและหนวยงานอื่น
(๑๐) ออกระเบี ย บต า ง ๆ ของราชวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ โ ดยไม ขั ด กั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
ทันตกรรมและขอบังคับของทันตแพทยสภาโดยอนุมัติทันตแพทยสภา ยกเวนระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรม
ภายในของราชวิทยาลัยใหแจงทันตแพทยสภาทราบ
(๑๑) เสนอนโยบายและแผนงานของราชวิ ท ยาลั ย ทุ กวาระของคณะผู บริ ห าราชวิ ทยาลั ย
ตอคณะกรรมการทันตแพทยสภาเพื่อทราบ
(๑๒) รายงานกิจการและกิจกรรมตาง ๆ และงบการเงิน ของราชวิทยาลัยตอคณะกรรมการ
ทันตแพทยสภาเปนประจําทุกปหรือตามที่คณะกรรมการทันตแพทยสภารองขอ
(๑๓) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการทันตแพทยสภามอบหมาย
หมวด ๒
สมาชิก
ขอ ๙ ราชวิทยาลัยมีสมาชิก ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ตองเปนสมาชิกทันตแพทยสภาและเปนผูมีคุณสมบัติเปนผูไดรับอนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยกรรมชองปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล ปริทันตวิทยา ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทัน ตกรรมจัดฟน ทันตกรรมประดิษฐ
ทันตสาธารณสุข วิทยาเอ็นโดดอนต ทันตกรรมหัตถการ วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ทันตกรรม
ทั่วไปและสาขาอื่น ๆ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
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(๒) สมาชิกวิสามัญ ไดแ ก ผูที่เปน สมาชิกทัน ตแพทยสภา และเปน ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมมาเปนอยางดี ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัย
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่คณะผูบริหารราชวิทยาลัยพิจารณาเชิญใหเปน
สมาชิกกิตติมศักดิ์โดยอนุมัติทันตแพทยสภา
ขอ ๑๐ สมาชิ ก สามั ญ และสมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข องราชวิ ท ยาลั ย มี สิท ธิ ใ ช อ ภิ ไ ธยย อ ว า
ส.ร.ว.ท.ท. ใชชื่อภาษาอังกฤษวา Fellow of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand หรือใช
อภิไธยยอวา F.R.C.D.T. มีสิทธิใชเครื่องหมายของราชวิทยาลัยและสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของ
ราชวิทยาลัย
ขอ ๑๑ ในวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหสมาชิกวิทยาลัยทันตแพทยแ หงประเทศไทย
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 รวมไมเกิน ๑๐ คน
(๗) ผูแทนคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตร ๑๐ สาขา ๆ ละ ๑ คน จํานวน ๑๐ คน
(๘) ผูแทนคณะกรรมการทันตแพทยสภา ๒ คน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

ขอ ๑๓ การเลือกตั้งและการแตงตั้งคณะผูบริหาร
(๑) ใหสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยเปนผูเลือกตั้งคณะผูบริหารตามขอ ๑๒ (๑) และ (๒)
จากสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย แลวเสนอใหคณะกรรมการทันตแพทยสภาทราบวิธีการไดมาซึ่ง
ผูดํารงตําแหนงผูบริหารราชวิทยาลัยตามขอ ๑๒ ใหออกเปนระเบียบของราชวิทยาลัย
(๒) ใหประธานราชวิทยาลัยที่สมาชิกสามัญเปนผูเลือกตามขอ ๑๒ (๑) เลือกสมาชิกสามัญ
เพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ เหรัญญิกและนายทะเบียน ตําแหนงละ ๑ คน
ขอ ๑๔ คณะผูบริหารมีวาระคราวละ ๓ ป ผูบริหารราชวิทยาลัยตามขอ ๑๒ ในตําแหนง
(๑) และ (๒) เมื่อพนจากตําแหนงอาจรับเลือกตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ขอ ๑๕ นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว ผูบริหารราชวิทยาลัยพนจากตําแหนงเฉพาะตัวเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากการเปนสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย
(๔) ขาดจากการเปนสมาชิกของทันตแพทยสภา
การขาดจากการเปนสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยตาม (๓) มิใ หนํามาใชบังคับกับคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตรและนายกทันตแพทยสภา
ขอ ๑๖ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของราชวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคตามหมวด ๑ ขอ ๗ และปฏิบัติ
หนาที่ตาง ๆ ของราชวิทยาลัยตามหมวด ๑ ขอ ๘
(๒) ออกระเบียบการเขาเปนสมาชิกราชวิทยาลัย การขาดจากสมาชิกภาพและสิทธิหนาที่ของ
สมาชิก
(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะผูบริหารราชวิทยาลัย
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน คาจดทะเบียน คาบํารุงสมาชิกและคาธรรมเนียมตาง ๆ
ของราชวิทยาลัย
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมตาง ๆ ของราชวิทยาลัย
(๖) ออกระเบียบอื่นเกี่ยวกับกิจการตาง ๆ ที่อยูภายในหนาที่และวัตถุประสงคของราชวิทยาลัย
(๗) แตงตั้งอนุกรรมการของราชวิทยาลัยเพื่อชวยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของราชวิทยาลัย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

หมวด ๔
การเงิน
ขอ ๑๗ ราชวิทยาลัยอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) คาจดทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ
(๒) ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๓) ผลประโยชนจากการลงทุนและกิจกรรม
(๔) เงินสนับสนุนจากทันตแพทยสภา
ขอ ๑๘ ใหประธาน เลขาธิการและเหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบในการรักษาเงินและการอนุมัติ
จายเงินตามระเบียบของราชวิทยาลัย
ขอ ๑๙ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยเสนองบการเงินประจําปตอที่ประชุม เพื่อใหสมาชิก
สามัญรับรองตามระเบียบราชวิทยาลัยและนําเสนอคณะกรรมการทันตแพทยสภาเพื่อทราบ
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๐ ใหคณะผูบริหารวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยที่มีอยูเดิม ทําหนาที่คณะผูบริหาร
ราชวิทยาลัยจนครบวาระ
ขอ ๒๑ ในระหว า งที่ ยัง มิ ไ ด ออกระเบี ย บหรือ ประกาศของราชวิท ยาลั ยเพื่ อ ปฏิบั ติ ก าร
ตามขอบังคับนี้ ใหนําระเบียบ หรือประกาศ ของวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยมาใชบังคับได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลโท พิศาล เทพสิทธา
นายกทันตแพทยสภา

