
 
 

-ร่าง- 
ข้อบังคบัสภาเทคนิคการแพทย์ 

ว่าด้วยการขึน้ทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 
และการอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์  

พ.ศ. .... 
 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ซ) (ฌ) และดว้ยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์
ออกขอ้บงัคบั ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัสภาเทคนิคการแพทยว์า่ดว้ยการว่าดว้ยการข้ึนทะเบียน การออก
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ  ท่ีเก่ียวกบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ์พ.ศ. ….” 
           ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
              ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก 
                            ๓.๑ ขอ้บงัคบัสภาเทคนิคการแพทยว์า่ดว้ยการวา่ดว้ยการออกใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาตและการอื่นๆ  ท่ีเก่ียวกบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
               ๓.๒  ขอ้บงัคบัสภาเทคนิคการแพทยว์่าดว้ยการว่าดว้ยการออกใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาตและการอื่นๆ  ท่ีเก่ียวกบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ (ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
              ขอ้ ๔ ในขอ้บงัคบัน้ี 
                            “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
                            “คณะกรรมการ ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย ์
                            “ผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
                            “เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย ์
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หมวด ๑ 
การขึน้ทะเบียนและการออกใบอนุญาต 

  
ส่วนท่ี ๑ 

คุณสมบัติของผู้ขอขึน้ทะเบยีนและรับใบอนุญาต 
 
 ขอ้ ๕ ผูข้อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตจะตอ้งเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย ์

 
              ขอ้ ๖  ผูข้อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตตอ้งมีความรู้ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ดงัต่อไปน้ี 
             ๖ .๑  ไดรั้บปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทยจ์ากสถาบนัการศึกษาในประเทศท่ีสภาเทคนิค
การแพทยรั์บรอง หรือ  
             ๖ .๒  ไดรั้บปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทยจ์ากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศท่ีสภา
เทคนิคการแพทยรั์บรอง ในกรณีท่ีผูไ้ ม่มีสัญชาติไทยจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทยใ์นต่างประเทศซ่ึงสภาเทคนิคการแพทยรั์บรองใบอนุญาตนั้นดว้ย   
  ขอ้ ๗ ผูข้อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตตอ้งผ่านการสอบความรู้ตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการนั้นแลว้
   

 
ส่วนที ่๒ 

การขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาต 
 

ขอ้ ๘  สมาชิกสภาเทคนิคการแพทยผู์ป้ระสงคจ์ะขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต ใหย่ื้นคาํขอตาม
แบบ สทนพ.๗ ทา้ยขอ้บงัคบัน้ีต่อเลขาธิการ พร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ๘.๑   สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย ์
 ๘.๒  สาํเนาทะเบียนบา้น 
 ๘.๓  หลกัฐานแสดงวฒิุในวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
 ๘.๔  สาํเนาใบอนุญาตจากต่างประเทศกรณีผูข้อข้ึนทะเบียนสําเร็จการศึกษาในต่างประเทศ

และเป็นผูไ้ม่มีสญัชาติไทย 
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๘.๕  ภาพถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดาํ ไม่สวมหมวก ขนาด ๑  น้ิว ซ่ึงถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖  เดือน จาํนวน ๓ ภาพ   

 ๘.๖  เอกสารอื่น ๆ  (ถา้มี) 
  ขอ้  ๙ ใหเ้ลขาธิการตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํขอแลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติั  
            ให้เลขาธิการแจง้ผลการพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติัของคณะกรรมการให้ผูข้อข้ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการมีมติ 
  

ส่วนที ่๓  
การออกใบอนุญาต 

-------------------------------------- 
              ขอ้ ๑๐ ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตแลว้ ใหเ้ลขาธิการดาํเนินการข้ึนทะเบียนและ
ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูย่ื้นคาํขอใบอนุญาต ใหใ้ชต้ามแบบ สทนพ. ๘ ทา้ยขอ้บงัคบัน้ี 

 
 
                                                                                หมวด ๒ 

       หนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 
 
 
 ขอ้ ๑๑   ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัให้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต ผูใ้ ดประสงคจ์ะไดห้นงัสือรับรองการข้ึน
ทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ใหย่ื้นคาํขอตามแบบ สทนพ.๙ ทา้ยขอ้บงัคบัน้ีต่อเลขาธิการ 
พร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

๑๑.๑  สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสภาเทคนิคการแพทยห์รือสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
กรณีเป็นคนต่างดา้วตอ้งมีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารคนต่างดา้ว 

๑๑.๒  สาํเนาทะเบียนบา้น 
๑๑.๓ ภาพถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ดาํ ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ น้ิว ซ่ึงถ่ายไวไ้ม่

เกิน ๖  เดือน จาํนวน ๒ ภาพ  
๑๑.๔ สาํเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย ์
๑๑.๕ เอกสารอื่น ๆ  (ถา้มี) 
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              ขอ้  ๑๒  เม่ือเลขาธิการไดต้รวจสอบคาํขอและผูย่ื้นคาํขอไดช้าํระค่าธรรมเนียมหนงัสือรับรองการ 
ข้ึนทะเบียนแลว้ ใหอ้อกหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนตามแบบ สทนพ .๑๐ ทา้ยขอ้บงัคบัน้ีใหแ้ก่ผูข้อ 
                         หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้มีอายุหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ีออก
หนงัสือรับรอง 

 
หมวด ๓ 

                               การขอและการออกใบอนุญาตกรณใีบอนุญาตหมดอายหุรือถูกเพกิถอน 
-------------------------------------------------- 

ส่วนท่ี ๑ 
ใบอนุญาตหมดอายุ 
----------------------- 

                  ขอ้ ๑๓  ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีใบอนุญาตหมดอายุ แต่เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัสภาเทคนิค
การแพทยว์า่ดว้ยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยน์ั้น ประสงค์
จะขอรับใบอนุญาต ให้ย่ืนคาํขอต่อเลขาธิการ ตามแบบ สทนพ.๗.๑   ทา้ยขอ้บงัคบัน้ีพร้อมดว้ยหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ี 
                              ๑๓.๑ สาํเนาทะเบียนบา้น 
                              ๑๓.๒ สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย ์
                              ๑๓.๓ ใบอนุญาตฉบบัท่ีหมดอายุ 
                          ๑๓ .๔  เอกสารท่ีแสดงหรือรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติโ ดยได้รับการเพ่ิมพูนความรู้  
ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร พฒันาวิชาชีพ เป็นวิทยากร 
พิจารณาโครงร่างงานวิจยัหรือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนระดบั รวมถึงอาจารยแ์ละอาจารยพิ์เศษ
ของสถาบนัท่ีสภาเทคนิคการแพทยรั์บรอง หรือเขา้ศึกษา อบรม ในหลกัสูตรวิชาชีพเทคนิคการแพทยเ์ฉพาะ
ทางหรือเทคนิคการแพทยร์ะดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนัท่ีสภาเทคนิคการแพทยรั์บรอง (ถา้มี) 
                              ๑๓.๕ คาํช้ีแจงเหตุผลหรือความจาํเป็นท่ีไม่ไดย่ื้นคาํขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนท่ีใบอนุญาต
จะหมดอายุ 
                              ๑๓.๖   ภาพถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ดาํ ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ น้ิวซ่ึงถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖  เดือน จาํนวน ๓ ภาพ 
                              ๑๓.๗  เอกสารอื่น ๆ  (ถา้มี) 
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                 ขอ้ ๑๔  ใหเ้ลขาธิการตรวจสอบคาํขอ หากหลกัฐานครบถว้นและถูกตอ้ง ใหเ้สนอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณา ในการพิจารณาของคณะกรรมการใหด้าํเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการและเง่ือนไขท่ีสภาเทคนิคการแพทยป์ระกาศกาํหนดก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติัให้ออก
ใบอนุญาต 
            ใหเ้ลขาธิการแจง้ผลการพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติัของคณะกรรมการใหผู้ย่ื้นคาํขอทราบ 
   
     ขอ้ ๑๕ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติัให้ออกใบอนุญาตและผูย่ื้นคาํขอไดช้าํระ ค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตแล้ว ให้เลขาธิการดาํเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผูย่ื้นคาํขอโ ดยให้มีอายุตั้งแต่วนัท่ี
คณะกรรมการอนุมติัและใหด้าํเนินการแกไ้ขทางทะเบียนดว้ย 
                         ใบอนุญาตใหใ้ชแ้บบ สทนพ.๘.๑ ทา้ยขอ้บงัคบัน้ี 
                                             

ส่วนที ่๒  
ใบอนุญาตถูกเพกิถอน 

--------------------------------- 
                 ขอ้  ๑๖   ผูท่ี้เคยไดรั้บใบอนุญาตและใบอนุญาตถูกเพิกถอน เม่ือพน้กาํหนดสองปีนบัแต่วนัท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตหรือเม่ือส้ินระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตประสงคจ์ะ
ขอรับใบอนุญาตใหม่ ให้ย่ืนคาํขอต่อเลขาธิการตามแบบ สทนพ.๑๑  ทา้ยขอ้บงัคบัน้ี พร้อมดว้ยหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ี 
  ๑๖ .๑   สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสภาเทคนิคการแพทยห์รือสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
กรณีเป็นคนต่างดา้วตอ้งมีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารคนต่างดา้ว   
  ๑๖.๒  สาํเนาทะเบียนบา้น 
  ๑๖ .๓  ใบอนุญาตท่ีถูกเพิกถอน 

๑๖ .๔   สาํเนาคาํสัง่เพิกถอนใบอนุญาต 
๑๖.๕   สาํเนาเอกสารท่ีคณะกรรมการไดป้ฏิเสธการออกใบอนุญาต (ถา้มี)  
 ๑๖ .๖   เอกสารแสดงหรือรับรองความประพฤติและการประกอบอาชีพหรือการทาํงาน

ระหวา่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงออกโดยหน่วยงานตน้สงักดั หรือผูบ้งัคบับญัชาของผูย่ื้นคาํขอ (ถา้มี) 
                            ๑๖ .๗   ภาพถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวั ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ น้ิว ซ่ึงถ่ายไม่เกิน 
 ๖  เดือน จาํนวน ๓ ภาพ 

 ๑๖ .๘   เอกสารอื่น ๆ  (ถา้มี) 
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               ขอ้ ๑๗  เม่ือเลขาธิการตรวจสอบคาํขอแลว้พบวา่หลกัฐานครบและถูกตอ้ง ใหเ้สนอคณะ กรรมการ
พิจารณา ในการพิจารณาของคณะกรรมการให้ดาํเนินการประเมินความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ ตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข หรือวิธีการท่ีสภาเทคนิคการแพทยป์ระกาศกาํหนด ก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมติัหรือไม่
อนุมติัใหอ้อกใบอนุญาต 
                           เม่ือคณะกรรมการอนุมติัหรือไม่อนุมติัใหอ้อกใบอนุญาต ใหเ้ลขาธิการแจ้งผูย่ื้นคาํขอทราบ
ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการมีมติ 
 ขอ้ ๑๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการอนุมติัให้ออกใบอนุญาต และผูย่ื้นคาํขอไดช้าํระค่าธรรมเนียมการ
ออกใ บอนุญาตแล้ว ใ ห้เลขาธิการดําเนินการออกใ บอนุญาตใ ห้แก่ผู้ย่ืนคําขอโ ดยใ ห้มีผลตั้ งแต่วนัท่ี
คณะกรรมการอนุมติัและใหด้าํเนินการแกไ้ขในทะเบียน 

 
หมวด ๔ 

ใบแทนใบอนุญาต 
__________________________ 

 ขอ้ ๑๙  ผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยผู์ใ้ดท่ีใบอนุญาตชาํรุดหรือสูญหาย ใหย่ื้นคาํขอรับใบแทน
ใบอนุญาตตามแบบ สทนพ.๑๒ ทา้ยขอ้บงัคบัน้ีต่อเลขาธิการ พร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปน้ี   

๑๙.๑  สาํเนาทะเบียนบา้น 
๑๙.๒   ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยท่ี์ชาํรุด หรือหนงัสือรับแจง้ความ

ของพนกังานสอบสวนกรณีใบอนุญาตสูญหาย 
๑๙.๓  ภาพถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดาํ ไม่สวมหมวก ซ่ึงถ่ายไว ้ไม่เกิน   

๖  เดือน  ขนาด ๑ น้ิว  จาํนวน  ๓  ภาพ 
๑๙.๔   เอกสารอื่น ๆ  (ถา้มี) 

 ขอ้ ๒๐ เม่ือเลขาธิการไดต้รวจสอบคาํขอและเห็นว่าถูกตอ้งและผูย่ื้นคาํขอไดช้าํระค่าธรรมเนียมใบ
แทนใบอนุญาตแลว้ ใหเ้สนอนายกสภาเทคนิคการแพทยอ์นุมติัใหอ้อกใบแทนใบอนุญาตใหแ้ก่ผูย่ื้นคาํขอ 
 ขอ้ ๒๑ใบแทนใบอนุญาตใหใ้ชแ้บบ สทนพ.๘ ทา้ยขอ้บงัคบัน้ี โดยมีคาํวา่ “ใบแทน” ประทบัดา้นบน
ดว้ยตวัอกัษรสีแดง 
 
 
 

 
 
 



-๗- 
 

หมวด ๕ 
การขอแก้ไขหรือเพิม่เติมรายการในทะเบียน และใบอนุญาต 

 
 ขอ้ ๒๒  ผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยผู์ใ้ดขอแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและ
ใบอนุญาตใหย่ื้นคาํขอตามแบบ สทนพ.๑๓ ทา้ยขอ้บงัคบัน้ีต่อเลขาธิการ พร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ๒๒.๑  สาํเนาทะเบียนบา้น 
 ๒๒.๒   สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย ์
 ๒๒.๓  ใบอนุญาต 
 ๒๒.๔  สาํเนาหนงัสือสาํคญัการไดรั้บอนุมติัใหเ้ปลี่ยน คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกลุ ยศ 

หรือการขอแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต 
 ๒๒.๕  เอกสารอื่นๆ  (ถา้มี) 

 ขอ้   ๒๓   เม่ือเลขาธิการไดต้รวจสอบคาํขอและผูย่ื้นคาํขอไดช้าํระค่าธรรมเนียมแกไ้ขหรือเพ่ิมเติม
รายการในทะเบียนและใบอนุญาตแลว้ ใหด้าํเนินการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและหลกัฐานอื่นๆ
ในทะเบียนและใบอนุญาต  
              การแกไ้ขใบอนุญาตจะดาํเนินการแกไ้ขโดยการขีดฆ่าขอ้ความเดิมแลว้เขียนหรือพิมพ์ขอ้ความใหม่
หรือบนัทึกขอ้ความท่ีแกไ้ขท่ีดา้นหลงัของใบอนุญาตกไ็ด ้ โดยใหเ้ลขาธิการลงช่ือกาํกบัดว้ย 
 

หมวด ๖ 
การขอแปลใบอนุญาต 

   
              ขอ้   ๒๔   ผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยผู์ใ้ดประสงคจ์ะใหส้ภาเทคนิคการแพทย ์แปล
ใบอนุญาตเป็นภาษาองักฤษ ใหย่ื้นคาํขอตามแบบ สทนพ. ๑๔ ทา้ยขอ้บงัคบัน้ีต่อเลขาธิการ พร้อมดว้ย
หลกัฐานดงัต่อไปน้ี            

 ๒๔.๑   สาํเนาใบอนุญาต หรือหนงัสือสาํคญัอื่นท่ีแสดงว่าเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
 ๒๔.๒  ภาพถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวกขนาด ๑ น้ิวซ่ึง

ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จาํนวน ๓ ภาพ 
 ๒๔.๓   เอกสารอื่นๆ  (ถา้มี)  

               ขอ้   ๒๕  เม่ือเลขาธิการไดต้รวจสอบคาํขอแลว้เห็นว่าถูกตอ้งและผูย่ื้นคาํขอไดช้าํระค่าธรรมเนียม 
คาํแปลใบอนุญาตน้ีแลว้ ใหด้าํเนินการออกใบแปลใบอนุญาตตามแบบ สทนพ.๑๕   และ สทนพ.๑๖    ทา้ย 
ขอ้บงัคบัน้ีใหแ้ก่ผูย่ื้นคาํขอ 
 



-๘- 
 

หมวด ๗ 
ค่าธรรมเนียม 

_________________ 
 

     ขอ้  ๒๖   ใหเ้รียกเกบ็ค่าธรรมเนียม  ดงัน้ี 
                         ๒๖.๑ ค่าออกใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตหมดอายุหรือถูกเพิกถอน       ฉบบัละ   ๑,๐๐๐  บาท 

                         ๒๖ .๒   ค่าคาํขอแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต ฉบบัละ   ๑๐๐ บาท  

                         ๒๖.๓  ค่าใบแปลใบอนุญาต                      ฉบบัละ    ๒๐๐ บาท 

 
 
                        

                              ประกาศ ณ วนัท่ี .................พ.ศ. .....  
 
 

                                นายกสภาเทคนิคการแพทย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ภาพถ่าย 
    ๑ น้ิว 

 

 
คาํขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ใหม่  
 
       เขียนท่ี............................................................... 

        วนัท่ี ........เดือน ......................................พ.ศ.................................. 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………  เลขประจาํตวัประชาชน ........………............................ 
เลขหนงัสือเดินทางของบุคคลต่างดา้ว……………………………………………………… 
อาย ุ………ปี เกิดวนัท่ี ……เดือน…………......พ.ศ…………..สญัชาติ…………เช้ือชาติ ………. ศาสนา .…...……………. 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นเลขท่ี………....หมู่ท่ี……ตรอก/ซอย……………………………....ถนน …………………………….... 
ตาํบล/แขวง…………………………..อาํเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั ……………………................…………. 
รหสัไปรษณีย…์……………………โทรศพัท ์บา้น……………………….........มือถือ............................................................. 
โทรสาร........................................................ E-mail address………………………………….. 
สถานท่ีปฏิบติังานปัจจุบนั………………………………………...................เลขท่ี........……หมู่ท่ี ……….....…..................... 
ตรอก/ซอย…………………………….ถนน………………............…………….ตาํบล/แขวง………………….……………. 
อาํเภอ/เขต………………………จงัหวดั……………………….รหสัไปรษณีย…์………………โทรศพัท ์…………………. 
โทรสาร........................................................  
สาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษา…………………………………………………ประเทศ.…………………………….... 
วฒิุการศึกษา ………………………………………วนัท่ี ………..เดือน …………………………พ.ศ. ……...…………..….. 
 ท่ีอยูซ่ึ่งตอ้งการใหส้ภาเทคนิคการแพทยติ์ดต่อ (      ) ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (      ) สถานท่ีปฏิบติังาน หรือ  
(     ) ท่ีบา้นเลขท่ี.………หมู่ท่ี……........ตรอก/ซอย……......………............................ถนน……………....……………….... 
ตาํบล/แขวง……………….....................อาํเภอ/เขต………..........…………………จงัหวดั……………......………………… 
รหสัไปรษณีย.์……..............โทรศพัท ์………….............. 
 มคีวามประสงค์จะขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
 ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐาน มาพร้อมคาํขอน้ีเพ่ือประกอบการพจิารณาคือ 
 (๑) สาํเนาหนงัสือสาํคญัการเป็นสมาชิกหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย ์
   (๒) สาํเนาทะเบียนบา้น 
   (๓) หลกัฐานแสดงวฒิุในวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
   (๔) สําเนาใบอนุญาตจากต่างประเทศ กรณีผูข้อข้ึนทะเบียนสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศและเป็นผูไ้ม่มีสญัชาติไทย 
 (๕) ภาพถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ซ่ึงถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน ขนาด  
๑ น้ิว จาํนวน ๓ ภาพ 
                          (๖)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี)………………………………………………………………………………………. 
 ขา้พเจา้ไดช้าํระค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ เป็นเงิน .............................................................. บาท 
(......................................................................................)   พร้อมคาํขอน้ีดว้ยแลว้ 

      ลงช่ือ ..................................................................ผูย้ืน่คาํขอ 
                                                                            (...................................................................) 

   สทนพ.๗ 



 

  ภาพถ่าย 
    ๑ น้ิว 

 

 
คาํขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์  
 
       เขียนท่ี............................................................... 

        วนัท่ี ........เดือน ......................................พ.ศ.................................. 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………  เลขประจาํตวัประชาชน ........………............................ 
เลขหนงัสือเดินทางของบุคคลต่างดา้ว……………………………………………………… 
อาย ุ………ปี เกิดวนัท่ี ……เดือน…………......พ.ศ…………..สญัชาติ…………เช้ือชาติ ………. ศาสนา .…...……………. 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นเลขท่ี………....หมู่ท่ี……ตรอก/ซอย……………………………....ถนน …………………………….... 
ตาํบล/แขวง…………………………..อาํเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั ……………………................…………. 
รหสัไปรษณีย…์……………………โทรศพัท ์บา้น……………………….........มือถือ............................................................. 
โทรสาร........................................................ E-mail address………………………………….. 
สถานท่ีปฏิบติังานปัจจุบนั………………………………………...................เลขท่ี........……หมู่ท่ี ……….....…..................... 
ตรอก/ซอย…………………………….ถนน………………............…………….ตาํบล/แขวง………………….……………. 
อาํเภอ/เขต………………………จงัหวดั……………………….รหสัไปรษณีย…์………………โทรศพัท ์…………………. 
โทรสาร........................................................  
สาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษา…………………………………………………ประเทศ.…………………………….... 
วฒิุการศึกษา ………………………………………วนัท่ี ………..เดือน …………………………พ.ศ. ……...…………..….. 
 ท่ีอยูซ่ึ่งตอ้งการใหส้ภาเทคนิคการแพทยติ์ดต่อ (      ) ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (      ) สถานท่ีปฏิบติังาน หรือ  
(     ) ท่ีบา้นเลขท่ี.………หมู่ท่ี……........ตรอก/ซอย……......………............................ถนน……………....……………….... 
ตาํบล/แขวง……………….....................อาํเภอ/เขต………..........…………………จงัหวดั……………......………………… 
รหสัไปรษณีย.์……..............โทรศพัท ์………….............. 
 มคีวามประสงค์จะขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
 ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐาน มาพร้อมคาํขอน้ีเพ่ือประกอบการพจิารณาคือ 
 (๑) สาํเนาหนงัสือสาํคญัการเป็นสมาชิกหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย ์
   (๒) สาํเนาทะเบียนบา้น 
   (๓) หลกัฐานแสดงวฒิุในวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
   (๔) สําเนาใบอนุญาตจากต่างประเทศ กรณีผูข้อข้ึนทะเบียนสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศและเป็นผูไ้ม่มีสญัชาติไทย 
 (๕) ภาพถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ซ่ึงถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน ขนาด  
๑ น้ิว จาํนวน ๓ ภาพ 
 
 
 
 

/(๖)เอกสาร... 

   สทนพ.๗.๑ 



 
 

-๒- 
 

                       (๖) เอกสารท่ีแสดงหรือรับรองว่าเป็นผูมี้คุณสมบติัโดยไดรั้บการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพ
หรือวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร พฒันาวิชาชีพ เป็นวทิยากร พิจารณาโครงร่างงานวิจยัหรือพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเล่ือนระดบั รวมถึงอาจารยแ์ละอาจารยพิ์เศษของสถาบนัท่ีสภาเทคนิคการแพทยรั์บรอง หรือเขา้ศึกษา อบรม 
ในหลกัสูตรวิชาชีพเทคนิคการแพทยเ์ฉพาะทางหรือเทคนิคการแพทยร์ะดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนัท่ีสภาเทคนิคการแพทย์
รับรอง 
                        (๗) คาํช้ีแจงเหตุผลหรือความจาํเป็นท่ีไม่ไดย้ืน่คาํขอต่ออายใุบอนุญาต ก่อนท่ีใบอนุญาตจะหมดอาย ุ
                         (๘) เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี)………………………………………………………………………………………. 
 ขา้พเจา้ไดช้าํระคา่ธรรมเนียมข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ เป็นเงิน .............................................................. บาท 
(......................................................................................)   พร้อมคาํขอน้ีดว้ยแลว้ 

  
      ลงช่ือ ..................................................................ผูย้ืน่คาํขอ 
                                                                               (...................................................................) 

   สทนพ.๗.๑ 



 
   ภาพถ่าย 
    ๑ นิ้ว 

 
ใบอนุญาตที่ ท.น. ….               สทนพ.๘  

 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 

 
อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญตัิวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สภาเทคนิคการแพทย์ 
ออกใบอนุญาตนี้ใหแ้ก่ 

 
                                                                                                                                     อาย ุ          ปี 

ซึ่งไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยแ์ลว้ 
และมีสิทธิประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ภายใตบ้ทบญัญตัิแห่งกฎหมาย 

และขอ้บงัคบัของสภาเทคนิคการแพทย ์
ออกให ้ณ วนัที่                                   เดือน               พทุธศกัราช 

หมดอาย ุ วนัที่                     เดือน                พทุธศกัราช 
 
 
 
 
 (                                                                       )                                                                   (                                                                           ) 
        เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย ์                               นายกสภาเทคนิคการแพทย ์
 
 



 
   ภาพถ่าย 
    ๑ นิ้ว 

 
ใบอนุญาตที่ ท.น. ….(ครั้งที่.. /....)  (ครั้งที่ต่ออาย ุxx/ ปีที่ต่ออาย ุxxxxc)                   สทนพ. ๘.๑ 

 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 

 
อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญตัิวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สภาเทคนิคการแพทย์ 
ออกใบอนุญาตนี้ใหแ้ก่ 

 
                                                                                                                                     อาย ุ          ปี 

ซึ่งไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยแ์ลว้ 
และมีสิทธิประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ภายใตบ้ทบญัญตัิแห่งกฎหมาย 

และขอ้บงัคบัของสภาเทคนิคการแพทย ์
ออกให ้ณ วนัที่                                   เดือน               พทุธศกัราช 

หมดอาย ุ วนัที่                     เดือน                พทุธศกัราช 
 
 
 
 (                                                                       )                                                                   (                                                                           ) 
        เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย ์                               นายกสภาเทคนิคการแพทย์



 

ภาพถ่าย 
   ๑ น้ิว 

                                                                                   
                    คาํขอหนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 
        เขียนท่ี .....................................................….............. 
       วนัท่ี ....... เดือน .........................................พ.ศ. ....................... 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................ อาย ุ.......................ปี 
สมาชิกสภาเทคนิคการแพทยเ์ลขท่ี .................................เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยเ์ลขท่ี ท.น.......................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นเลขท่ี ………..หมู่ท่ี ………ตรอก/ซอย……………………………ถนน …………………………… 
ตาํบล/แขวง …………………………..อาํเภอ/เขต ………………………….. จงัหวดั ………………………………….…. 
รหสัไปรษณีย ์………………………………. โทรศพัท ์ บา้น……………………………มือถือ………………………..… 
โทรสาร........................................................ E-mail address………………………………….. 
สถานท่ีปฏิบติังานปัจจุบนั ………………………………………..เลขท่ี …………….ถนน ……….……………………… 
ตาํบล/แขวง…………………………อาํเภอ/เขต …………………………. จงัหวดั ………………...……........................... 
รหสัไปรษณีย ์……………………………..โทรศพัท ์……………………………………………………………….……… 
โทรสาร........................................................  
 ท่ีอยูซ่ึ่งตอ้งการใหส้ภาเทคนิคการแพทยติ์ดต่อ (      ) ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (      ) สถานท่ีปฏิบติังาน หรือ  
(     ) ท่ีบา้นเลขท่ี.………หมู่ท่ี……........ตรอก/ซอย……......………............................ถนน……………....………….......... 
ตาํบล/แขวง……………….....................อาํเภอ/เขต………......…………………จงัหวดั…………....…….……………….. 
รหสัไปรษณีย.์……..............โทรศพัท ์………….............. 
 มคีวามประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์  
จาํนวน............ ฉบบั  เพ่ือ (    )  ศึกษาต่อ 
                                          (    ) ปฏิบติังาน 
                                          (    ) อ่ืนๆ ( ระบุ) ................................................................... 
 ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐาน มาพร้อมคาํขอน้ีเพ่ือประกอบการพจิารณาคือ 
 (๑) สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย ์ หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวั
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือสาํเนาบตัรพนกังานของรัฐ กรณีเป็นคนต่างดา้วตอ้งมีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารคนต่างดา้ว 
 (๒) ภาพถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ดาํ ไม่สวมหมวก ซ่ึงถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ น้ิว จาํนวน ๒ 
ภาพ 
                (๓) สาํเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
 (๔) เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี)………………………………………………………………………………………. 
                ขา้พเจา้ไดช้าํระค่าธรรมเนียม จาํนวน ............................... บาท  (.............................................................................) 
พร้อมคาํขอน้ีแลว้ 
                                                                                                      ลงช่ือ .........................................................................ผูย้ืน่คาํขอ 
                         (..........................................................................) 

   สทนพ.๙ 



 

                               
            

หนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
--------------------------------------------------------- 

หนงัสือรับรองฉบบัน้ีใหไ้วเ้พ่ือแสดงวา่ 
 
 
 
 

ไดรั้บอนุญาตจากสภาเทคนิคการแพทยใ์หข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
ใบอนุญาตเลขท่ี ท.น.                เม่ือวนัท่ี        เดือน                                    พ.ศ.  

 
 
 
 

ออกให ้ณ วนัท่ี                  เดือน                                      พ.ศ. 
 
 
 
  ภาพถ่าย 
     ๑ น้ิว 
 
 
 
                 
                                                                                                          (                                                                          ) 
                                                                                                                     เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย ์
 
หนงัสือรับรองฉบบัน้ีมีอายหุน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัออก 
 
 
 

   สทนพ.๑๐ 



 

 

             คาํขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ 
กรณีใบอนุญาตถูกเพิกถอน 

                                                                                                             เขียนท่ี................................................................................. 
วนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ......…… 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ....................……………………......เลขประจาํตวัประชาชน…………………….............……….... 
เลขหนงัสือเดินทางของบุคคลต่างดา้ว ......................................................... 
อาย…ุ…...ปี  ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นเลขท่ี............... หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย..............……..................………….....................
ถนน................................……ตาํบล/แขวง....................…………………… อาํเภอ/เขต...................................………………….
จงัหวดั.....................……………รหสัไปรษณีย.์........…........……...โทรศพัทบ์า้น................…............มือถือ…………………... 
โทรสาร........................................................ E-mail address………………………………….. 
สถานท่ีปฏิบติังานปัจจุบนั......................................…….…………เลขท่ี....…... ตรอก/ซอย................………………….……..…
ถนน..….…….........……………………….ตาํบล/แขวง.....…….......……...อาํเภอ/เขต...............................................…….…….
จงัหวดั...........………..........…รหสัไปรษณีย.์.......….........……...โทรศพัท.์...............……......โทรสาร……………………….... 
 ท่ีอยูซ่ึ่งตอ้งการใหส้ภาเทคนิคการแพทยติ์ดต่อ (      ) ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (      ) สถานท่ีปฏิบติังาน หรือ  
(     ) ท่ีบา้นเลขท่ี.………หมู่ท่ี……........ตรอก/ซอย……......………............................ถนน……………....………………......... 
ตาํบล/แขวง……………….....................อาํเภอ/เขต………......…………………จงัหวดั…………........………………….......…
รหสัไปรษณีย.์……..............โทรศพัท ์………….............. 

เป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย ์เลขท่ี............…….......…................ และไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเลขท่ี ท.น. 
……………ออกเม่ือวนัท่ี...……....เดือน…………........พ.ศ……........ 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์โดยขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารและ
หลกัฐานเพื่อประกอบการพจิารณา  ดงัน้ี 
 (๑) สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิกสภาเทคนิคการแพทยห์รือสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวั
เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือสาํเนาบตัรพนกังานของรัฐ กรณีเป็นคนต่างดา้วตอ้งมีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารคนต่างดา้ว 

 (๒) ใบอนุญาตและสาํเนาคาํสัง่เพิกถอนใบอนุญาต 
 (๓) สาํเนาเอกสารท่ีคณะกรรมการไดป้ฏิเสธการออกใบอนุญาต กรณีเป็นการยืน่คาํขอรับใบอนุญาตใหม่  
   (๔) ภาพถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวั ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวกขนาด ๑ น้ิว ซ่ึงถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จาํนวน ๓ ภาพ 
   (๕) เอกสารแสดงหรือรับรองความประพฤติและการประกอบอาชีพหรือการทาํงานระหวา่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึง

ออกโดยหน่วยงานตน้สงักดั หรือผูบ้งัคบับญัชาของผูย้ืน่คาํขอ (ถา้มี) ดงัต่อไปน้ี 
                        (   )  เป็นผูป้ฏิบติังานในดา้นใดดา้นหน่ึง คือ 

       (   )  ดา้นบริการ   (   )  ดา้นบริหาร     (   )  ดา้นการศึกษา   (   )    ดา้นวิชาการ  (   )    ดา้นการวจิยั  
       (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................ 

                  ออกโดย……………………………………ลงวนัท่ี……..เดือน….……………..พ.ศ…….….. 
 
 

 
ภาพถ่าย 
๑ น้ิว 

   สทนพ.๑๑ 



 

- ๒ - 
 
(   )   เป็นผู ้ 
       (   ) ไดรั้บวฒิุการศึกษาทางเทคนิคการแพทยเ์พ่ิมเติม   
       (   ) กาํลงัศึกษาต่อในหลกัสูตรเทคนิคการแพทย ์ หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

    ออกโดย…………………………………….ลงวนัท่ี….…เดือน…….…….….พ.ศ…………………..….. 
(   )   เป็นผู ้

(   ) ไดรั้บวฒิุการศึกษาในสาขาอ่ืนเพ่ิมเติม…………………………………………………….………..…... 
       (   )  กาํลงัศึกษาต่อในหลกัสูตรสาขาอ่ืน………………………………………………………………….…. 

                   ออกโดย………………………………………ลงวนัท่ี…….…เดือน………..………..พ.ศ…………….... 
 (   )   หลกัฐานการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และ/หรือมีส่วนในการพฒันาบุคลากร หรือ 

                  พฒันาวิชาการตามขอ้กาํหนดของสภาเทคนิคการแพทย…์………………………………………………...  
  ออกโดย……………………………………….ลงวนัท่ี…….…เดือน.……………..….พ.ศ…………….… 

 (๖) เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) ……………………………………………………………………………………………...… 
 
 ขา้พเจา้ไดช้าํระคา่ธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  จาํนวน……………………………...........................................บาท   
(....................................................................)  พร้อมกบัคาํขอน้ีดว้ยแลว้   
  
                           ลงช่ือ.............................................................ผูย้ืน่คาํขอ 
                       (.....................................................................) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาพถ่าย 
   ๑ น้ิว 

                         
                                                   คาํขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์   
 
        เขียนท่ี ............................................................................... 
       วนัท่ี ....... เดือน .........................................พ.ศ ................................. 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................. อาย ุ.......................ปี 
สมาชิกสภาเทคนิคการแพทยเ์ลขท่ี .................................เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยเ์ลขท่ี ท.น. ............................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นเลขท่ี ………..หมู่ท่ี ………ตรอก/ซอย……………………………ถนน …………………………............ 
ตาํบล/แขวง …………………………..อาํเภอ/เขต ………………………….. จงัหวดั.................................................................  
รหสัไปรษณีย ์………………………………. โทรศพัท ์ บา้น…………………………มือถือ………………………….……… 
โทรสาร........................................................ E-mail address………………………………….. 
สถานท่ีปฏิบติังานปัจจุบนั ………………………………………..เลขท่ี …………….ถนน …………………………………… 
ตาํบล/แขวง…………………………อาํเภอ/เขต …………………………. จงัหวดั …………………………............................ 
รหสัไปรษณีย ์……………………………..โทรศพัท ์………………………โทรสาร ……………………………………........ 
               ท่ีอยูซ่ึ่งตอ้งการใหส้ภาเทคนิคการแพทยติ์ดต่อ (      ) ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (      ) สถานท่ีปฏิบติังาน หรือ  
(     ) ท่ีบา้นเลขท่ี.………หมู่ท่ี……........ตรอก/ซอย……......………............................ถนน……………....…………............... 
ตาํบล/แขวง……………….....................อาํเภอ/เขต………......…………………จงัหวดั…………........……………………….
รหสัไปรษณีย.์……..............โทรศพัท ์………….............. 
 มคีวามประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เน่ืองจาก   
  (   ) ชาํรุด 
                               (   ) สูญหาย 
 ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐาน มาพร้อมคาํขอน้ีเพ่ือประกอบการพจิารณาคือ 
                      (๑) ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยท่ี์ชาํรุด หรือหนงัสือรับแจง้ความของพนกังาน
สอบสวนกรณีใบอนุญาตสูญหาย  
  (๒) ภาพถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ซ่ึงถ่ายไว ้ไม่เกิน   ๖ เดือน ขนาด  
๑ น้ิว จาํนวน ๓ ภาพ 
  (๓) เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี)…………………………………………………………………………………….. 
 
 ขา้พเจา้ไดช้าํระคา่ธรรมเนียม จาํนวน ............................... บาท (.............................................................................) 
พร้อมคาํขอน้ีแลว้ 
       ลงช่ือ ..............................................................................ผูย้ืน่คาํขอ 
                 (................................................................................) 
 
 
 

   สทนพ.๑๒ 



 

                                                                                       
 คาํขอแก้ไขหรือเพิม่เตมิรายการในทะเบยีน และใบอนุญาต 

        เขียนท่ี ..................................................…...................... 
       วนัท่ี ....... เดือน .........................................พ.ศ. ....….................... 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................ อาย ุ....................................ปี 
สมาชิกสภาเทคนิคการแพทยเ์ลขท่ี .................................เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยเ์ลขท่ี ท.น. ............................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี ………..หมู่ท่ี ………ตรอก/ซอย……………………………ถนน …………………………………………….. 
ตาํบล/แขวง …………………………..อาํเภอ/เขต ………………………….. จงัหวดั ………………………………………. 
รหสัไปรษณีย ์………………………………. โทรศพัท ์บา้น……………………………ท่ีทาํงาน……………….………….. 
โทรสาร........................................................ E-mail address………………………………….. 
สถานท่ีปฏิบติังานปัจจุบนั ………………………………………..เลขท่ี …………….ถนน …………..…………………….. 
ตาํบล/แขวง…………………………อาํเภอ/เขต …………………………. จงัหวดั ……………………..…........................... 
รหสัไปรษณีย ์……………………………..โทรศพัท ์………………… โทรสาร ……………………… 
                  ท่ีอยูซ่ึ่งตอ้งการใหส้ภาเทคนิคการแพทยติ์ดต่อ (      ) ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (      ) สถานท่ีปฏิบติังาน หรือ  
(     ) ท่ีบา้นเลขท่ี.………หมู่ท่ี……........ตรอก/ซอย……......………............................ถนน……………....……………............ 
ตาํบล/แขวง……………….....................อาํเภอ/เขต………......…………………จงัหวดั…………........………………………..
รหสัไปรษณีย.์……..............โทรศพัท ์………….............. 
บดัน้ีขา้พเจา้ได ้ (  ) เปล่ียนช่ือตวัเป็น............................................................................................................……….................... 
                           (  ) เปล่ียนช่ือสกลุเป็น .....................................................................................………...................................... 
                           (  ) เพ่ิมยศเป็น ..............................................................................................................…………...................... 
                           (  ) แกไ้ขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต...........................................................……................ 
                           (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)  .................................................................................................................................……......... 
                    มคีวามประสงค์ให้สภาเทคนิคการแพทย์แก้ไขหลักฐานต่าง  ๆ 
                    ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานมาพร้อมคาํขอน้ีเพ่ือประกอบการพจิารณา คือ 

 (๑)  สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิก 
 (๒) ใบอนุญาต 

     (๓) สาํเนาหนงัสือสาํคญัการไดรั้บอนุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ ยศ หรือการขอแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมรายการ 
ในทะเบียนและใบอนุญาต 

 (๔) สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีขอเปล่ียนช่ือสกลุเพราะการสมรส 
 (๕) เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี)…………………………………………………………………………… 

 ขา้พเจา้ไดช้าํระคา่ธรรมเนียม จาํนวน ............................... บาท (.............................................................................) 
พร้อมคาํขอน้ีแลว้ 
        
                                                                                              ลงช่ือ ............................................................................ผูย้ืน่คาํขอ 
                (...............................................................................) 

     

    

   สทนพ.๑๓ 



 

    

    ภาพถ่าย 
    ๑ น้ิว                                                                                     

                                               คาํขอแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์  
       เขียนท่ี……………………………………..…… 

              วนัท่ี………เดือน……………….พ.ศ…….………………....... 
ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………….อาย…ุ………...…ปี 
ช่ือ-สกลุ ภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………………………………………………..… 
สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย ์เลขท่ี………………เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยใ์บอนุญาตท่ี ท.น. ....……………..... 
อยูบ่า้นเลขท่ี…………………หมู่ท่ี……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน……………………………………. 
ตาํบล/แขวง………………………...อาํเภอ/เขต.………………………………จงัหวดั…………………………………………. 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท ์บา้น………………………………ท่ีทาํงาน…………………………...……. 
โทรสาร........................................................ E-mail address………………………………….. 
ท่ีอยูใ่นประเทศไทยเป็นภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่)……………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีปฎิบติังานปัจจุบนั………………………………….เลขท่ี………………..ถนน…………………………………...….… 
ตาํบล/แขวง…………………………………อาํเภอ/เขต.……………………………จงัหวดั………………………………….… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์……………………… โทรสาร ………………………………………….. 
ท่ีอยูซ่ึ่งตอ้งการใหส้ภาเทคนิคการแพทยติ์ดต่อ (      ) ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (      ) สถานท่ีปฏิบติังาน หรือ  
(     ) ท่ีบา้นเลขท่ี.………หมู่ท่ี……........ตรอก/ซอย……......………............................ถนน……………....…………................. 
ตาํบล/แขวง……………….....................อาํเภอ/เขต………......…………………จงัหวดั…………........…………………...…....
รหสัไปรษณีย.์……..............โทรศพัท ์………….............. 
 มคีวามประสงค์จะขอคําแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จาํนวน............ ฉบบัเพ่ือ 
    (    )  ศึกษาต่อ         (    )  ปฏิบติังาน     (    )  อ่ืนๆ ( ระบุ) .................................................................... 

ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานมาพร้อมคาํขอน้ีเพ่ือประกอบการพิจารณา คือ 
(๑)  สาํเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์หรือหนงัสือสาํคญัอ่ืนท่ีแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็น

ผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
 (๒) ภาพถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ   ไม่สวมแวน่ตาดาํ    ไม่สวมหมวกขนาด ๑ น้ิว   ซ่ึงถ่ายไวไ้ม่เกิน    ๖     เดือน 

 จาํนวน ๓ ภาพ 
  (๓) เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) …………………………………………………………………………………...… 
               ขา้พเจา้ไดช้าํระค่าธรรมเนียมคาํแปลใบอนุญาต จาํนวน…………………………………….บาท 
(……………………………………………) พร้อมคาํขอน้ีแลว้ 

    (ลงช่ือ)………………………………………………………….ผูย้ืน่คาํขอ                                   
(..……………………..…………………….…………) 
      

   สทนพ.๑๔ 



 

 
                                                                                      License for Medical Technology Profession 

License No.                                                                              (TRANSLATION) 

By virtue of  the  authority  vested  under 

The Medical  Technology  Profession  Act  B.E. 2547 (A.D.2004) 

The Medical  Technology Council 

hereby  issues  the  license to 

                                                                          

Who  has  been  registered  as  

Medical  Technologist 

With all the  rights  to  practice  

      under  the  provisions  of  the  aforementioned  act 

ภาพถ่าย                                                        and the  Medical  Technology  Council  Regulations  pertaining  there to 

 ๑ นิ้ว                                              The  license  is  issued  on the                  day of                           A.D.  
 
         Certified  translation      
                                                                                   
(                                                           ) 
             Secretary  General                                                              Secretary  General                                                         President 
The  Medical Technology Council                                        The Medical Technology Council                         The Medical Technology Council 
Date  

   สทนพ.๑๕ 



 

 
      

  THE  MEDICAL TECHNOLOGY  COUNCIL   

                             THAILAND   

           ____________________________   

Certificate  No.       

                  I  hereby  certify  that    

                  is  rightfully  entered  in the  Register  of  The  Medical  Technology  Council  and  that  the  following  is  the  true  translation  
                  of the  entry  in the  same  Register;      

Date  of Name Age Nationality Address Qualifications License No. 
Registration       

       

    Certified  translation  

                       (                                                                           )  

           Secretary  General  
     The Medical Technology Council 

 

          

   สทนพ.๑๖ 



 

    ทะเบยีนผูข้ ึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเทคนคิการแพทย ์  
          

ลาํดบั ชื่อ-สกลุ อาย ุ

บตัรประจาํตวั
ประชาชน
เลขที่ 

สมาชิก 
เลขที่ 

ใบอนุญาต 
เลขที่  

ที่อยู ่
1.ตามทะเบียนบา้น 

2.ที่ติดต่อได ้ ที่ทาํงาน รูปถา่ย บนัทึก 

                    

                    

                    

                    

                    

 
 

ฉบบัที่ 2 


