
ระเบียบราชวทิยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยสมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 

___________________________________________ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2550 ขอ 8 (10) ขอ 9 ขอ 16 (2) และมติท่ีประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 7/2558 วันท่ี 26 สิงหาคม 2558   โดยอนุมัติจากท่ีประชุมกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังท่ี 
9/2558 วันท่ี 10 กันยายน 2558  จึงออกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยสมาชิก             
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยสมาชิก
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558” 
  ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย วาดวยสมาชิกวิทยาลัยทันต
แพทยแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2550 และใหใชระเบียบตอไปนี้แทน 

 
หมวด 1 

คุณสมบัตขิองสมาชิก 
  ขอ 3 ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย มีสมาชิก 3 ประเภทคือ 
  (1)  สมาชิกสามัญ มีคุณสมบัติดังนี ้
         ก. เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
หรือเปนผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศท่ีทันตแพทยสภารับรอง และ 
         ข. เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเปนผูมีความรู ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพ  ทันตกรรมสาขาตางๆ ของทันตแพทยสภา คือ ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ปริทันต
วิทยา ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมประดิษฐ ทันตสาธารณสุข วิทยาเอ็นโดดอนต ทัน
ตกรรมหัตถการ วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ทันตกรรมท่ัวไป ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชอง
ปากใบหนา  นิติทันตวิทยา และสาขาอ่ืนๆ ตามขอบังคับของทันตแพทยสภา 
  (2) สมาชิกวิสามัญ มีคุณสมบัติดังนี ้
        เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 หรือ
เปนผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศท่ีทันตแพทยสภารับรองท่ีอยูระหวางการ
ฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรในสาขาหน่ึงสาขาใดท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
  (3) สมาชิกกิตติมศักดิ์มีคุณสมบัติดังนี ้
         ก. จะตองเปนผูทรงเกียรติ มีผลงานดีเดน และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมเปนท่ียอมรับ
ในวงการทันตแพทยและสังคมท่ัวไป หรือ 



         ข. เปนผูมีอุปการคุณหรือใหความชวยเหลือราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
 

หมวด 2 
การเปนสมาชกิราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

  ขอ 4 สมาชิกสามัญ  
  เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามหมวด 1 ขอ 3 (1) ซ่ึงเปนสมาชิกวิสามัญ และไดรับ
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ จาก
ทันตแพทยสภาจะไดรับการเปล่ียนสถานะเปนสมาชิกสามัญในวันท่ีไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรโดย
สมาชิกผูนั้นไมตองยื่นหนังสือ แสดงความจํานงอีก 
  ขอ 5 สมาชิกวสิามัญ 
   ผูมีคุณสมบัติถูกตองตามหมวด 1 ขอ 3 (2) และประสงคจะเขาเปนสมาชิกวิสามัญ
ใหยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกวิสามัญราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศ และเม่ือคณะผูบริหารไดพิจารณา
และมีมติรับเปนสมาชิกวิสามัญ ผูสมัครจะเปนสมาชิกวิสามัญ เม่ือชําระคาลงทะเบียน 1,000 บาท และคา
บํารุง 2,000 บาท ครบถวนและถูกตองแลว 
  ขอ 6 สมาชิกกิตติมศักดิ ์

(1) สมาชิกสามัญ และผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย มีสิทธิเสนอช่ือ
ตอคณะผูบริหารโดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย 20 คน 

(2) ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยพิจารณาช่ือและคุณสมบัติ
ของบุคคลท่ีถูกเสนอ 

(3) ใหมีการรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ไดปละไมเกิน 1 คน ยกเวนกรณีพิเศษที่ประธาน         
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย เปนผูเสนอขอเพ่ิมอีกปละไมเกิน 1 คน 

(4) การพิจารณารับเขาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ จะตองไดคะแนนเหน็ชอบไมนอยกวา 3 ใน 
4 ของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

ขอ 7 ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยพิจารณาใหความเหน็ชอบ
การเปนสมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยโดยไดรับอนมัุติจากทันตแพทยสภา 

 
หมวด 3 

สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
ขอ 8 สมาชิกสามัญมีสิทธิและหนาท่ีดังนี ้

(1) สมาชิกสามัญ ผูสอบไดอนุมัติบัตร มีสิทธิใชอภิไธยยอภาษาไทยวา “อ.ท.” ผู
ท่ีไดวุฒิบัตร มีสิทธิใชอภิไธยยอภาษาไทยวา “ว.ท.” ใชช่ือภาษาอังกฤษวา “Diplomate, Thai Board of  ...” มี



สิทธิใชอภิไธยภาษาอังกฤษ วา Fellowship of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand หรือ ใชช่ือ
ยอวา FRCDS (Thailand)” หรือใชช่ือยอภาษาไทยวา “ส.รวทท.” 

(2) มีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะและแสดงตนวาเปนสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย                
ทันตแพทยแหงประเทศไทย 

(3) ไดรับสิทธิ ผลประโยชน และการปฏิบัติโดยเสมอภาคกัน ภายใตขอบเขตของ
วัตถุประสงคระเบียบ ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย และระเบียบ 
ขอบังคับของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

(4) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยตอคณะผูบริหารหรือท่ีประชุมวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

(5) มีสิทธิไตถามคณะผูบริหาร เพื่อตรวจสอบเอกสารทะเบียนบัญชีและทรัพยสิน
ของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

(6) มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งคะแนน 

(7) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัยฯ ใหเปนผูแทนของ
ราชวิทยาลัยฯ ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ 

(8) มีสิทธิรับเชิญเปนอนุกรรมการในการทํางานของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย 

(9) มีหนาท่ีผดุงไวซ่ึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และจรรยาบรรณท่ีดีของราชวิทยาลัย          
ทันตแพทยแหงประเทศไทย 

(10)  มีหนาท่ีรวมมือ และสงเสริมการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค ระเบียบและ
ขอบังคับของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
 (11)  มีหนาท่ีแจงยายท่ีอยู ท่ีทํางาน ใหนายทะเบียนทราบเปนลายลักษณอักษร 
กรณีการเปล่ียนช่ือ นามสกุล ยศ อภิไธย ใหดําเนินการตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยการข้ึนทะเบียน
และการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 หมวด 4 ขอ 17 

ขอ 9 สมาชิกวสิามัญมีสิทธิและหนาท่ีดังนี ้
(1) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง

ประเทศไทยตอคณะผูบริหารหรือท่ีประชุมราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
(2) มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยแต

ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(3) มีหนาท่ีผดุงไวซ่ึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และจรรยาบรรณที่ดีของราชวิทยาลัยทันต

แพทยแหงประเทศไทย 



(4) มีหนาท่ีรวมมือและสงเสริมการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค ระเบียบและ
ขอบังคับของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

(5) มีหนาท่ีแจงยายท่ีอยู ท่ีทํางาน ใหนายทะเบียนทราบเปนลายลักษณอักษร กรณี
การเปล่ียนช่ือ นามสกุล ยศ อภิไธย ใหดําเนินการตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยการขึ้นทะเบียนและ
การออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 หมวด 4 ขอ 17 

 
ขอ 10 สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิและหนาท่ีดังนี ้

(1) มีสิทธิใชอภิไธยยอภาษาไทยวา ส.รวทท. และมีสิทธิใชอภิไธยภาษาอังกฤษวา 
Fellowship of  the Royal College of  Dental Surgeons of Thailand หรือใชช่ือยอวา FRCDS (Thailand) 

(2) มีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะแสดงตนวาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย 

(3) มีสิทธิท่ีจะรวมในกจิกรรมตางๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
(4) ไดรับสิทธิไมตองชําระคาบํารุงสมาชิก 
(5) มีหนาท่ีใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะตอคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย

แหงประเทศไทย 
 

หมวด 4 
การพนจากสมาชิกภาพ 

 ขอ 11 สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญพนจากสมาชิกภาพเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะ

ความผิดลหุโทษหรือความผิดกระทําโดยประมาทและไมเปนเหตุใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ         
ทันตกรรม 

(4) เปนบุคคลสาบสูญ วิกลจริต หรือลมละลายตามคําพิพากษาของศาล 
(5) ประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือทําตนใหเปนท่ีเส่ือมเสียแกราชวิทยาลัย            

ทันตแพทยแหงประเทศไทย หรือมีเจตนาละเมิดระเบียบและขอบังคับของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยโดยไดรับคําตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากเลขาธิการแลวยังกระทําอยูอีกใหคณะผูบริหาร                 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย เสนอช่ือสมาชิกผูนั้นในท่ีประชุมสามัญเพื่อขอมติคัดออกจาก
สมาชิกภาพ การออกเสียงลงมติใหกระทําโดยวิธีลับและมีจํานวนไมนอยกวา 2 ใบ 3 ของสมาชิกท่ีมาประชุม
ในวันนั้น 

(6) ขาดจากการเปนสมาชิกของทันตแพทยสภา 



ขอ 12 สมาชิกกิตติมศักดิ์พนจากสมาชิกภาพเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ทําใหเส่ือมเสียเกียรติคุณ หมายถึงช่ือเสียงและคุณงามความดีของ ราชวิทยาลัย

ทันตแพทยแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบเปนเอกฉันทของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย 

ระเบียบนีใ้ชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัท่ีคณะกรรมการทันตแพทยสภาอนุมัติ 
 
  ประกาศ   ณ  วันท่ี  11 กนัยายน 2558 

 
 

   (ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 
                           ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
 
                    
 
  


