ภาพถ่าย
๑ นิ้ว

สทนพ.๒๑
คําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เขียนที่……………………………………......
วันที่……….เดือน……………………พ.ศ…………..
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………….…..…....อายุ……………………...ปี
เกิดวันที่…..……..เดือน……..…………พ.ศ.……..………..สัญชาติ……..……….เชื้อชาติ…..….…….ศาสนา…………………….……….
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ …………….…...หมู่บ้าน …………......……............ตรอก/ซอย……….......…..............................…
ถนน……………..………......หมู่ที่………..ตําบล/แขวง……................…………อําเภอ/เขต................................…………………...
จังหวัด……….……………......................รหัสไปรษณีย์..…............................….โทรศัพท์.............................…......………………
โทรสาร……………………..............ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...................................................................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน……………………....…………………………………………………………………………………………………….…
ฝ่าย/แผนก/งาน……………………………………………………….………เลขที่……………..……ถนน...………………………….……………
ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต……………….จังหวัด………….……….........รหัสไปรษณีย์………..........................
โทรศัพท์………………........……โทรสาร……...................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์..................................................
ที่อยู่ซึ่งต้องการให้สภาเทคนิคการแพทย์ติดต่อ
( ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ( ) สถานที่ปฏิบัติงาน ( ) หรือที่บ้านเลขที่………...............…หมู่บ้าน......………….…...................
ตรอก/ซอย………………ถนน………………....หมู่ที่…….…ตําบล/แขวง…………...............……อําเภอ/เขต………............……..…
จังหวัด……………….…….........รหัสไปรษณีย์………..….......……โทรศัพท์...............…………………โทรสาร………..…………….…
ไปรษณีย์อิเล็คโทรนิคส์ …………..………………........................................................................................................……….…
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือใบประกอบโรคศิลปะ เลขที่………………….…………....................…….…
ออกให้ ณ วันที่.......................เดือน...............................................พ.ศ................…....………….
หมดอายุวันที่..........................เดือน...............................................พ.ศ...................................(ถ้ามี)
มี ค วามประสงค์ จ ะขอต่ ออายุ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พเทคนิ ค การแพทย์ แ ละได้ แ นบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดังนี้
 (๑) สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 (๒) สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิก
 (๓) ใบรับรองหน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภาเทคนิคการแพทย์
 (๔) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ภาพ
 (๕) สําเนาเอกสารการโอนเงินค่าแบบคําขอและค่าธรรมเนียมขอต่ออายุใบอนุญาต จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
 (๖) เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………………...
(ลงชื่อ) …………………………………….…………ผู้ยื่นคําขอ
(…….......……………………………………)
หมายเหตุ
ผู้ประกอบวิชาชีพที�มีเลขที� ท.น. ๑-๑๓๕๐๐ และผู้ท�ี ใบอนุ ญาตนั �นไม่ ได้กําหนดวันที�หมดอายุ
้ ฉบับใบอนุ ญาตแทนการยื�นสําเนาใบอนุ ญาตตามข้อ ๖ (๑)
เมื�อยื�นคําขอต่ออายุใบอนุ ญาต ให้ ใช้ตน
แต่ ให้ผู้ย�น
ื คําขอถ่ายสําเนาใบอนุ ญาตไว้แทนใบอนุ ญาตจนกว่าจะได้รบั ใบอนุ ญาตใหม่

การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
การรับหนังสือสําคัญการเป็นสมาชิก และการทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์
---------------------------------------------------------------การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่า
ด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 15 ตุลาคม 2556 โดยนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งจะมีการต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ครั้งแรก (ท.น.1-13500) ตั้งแต่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561
การรับหนังสือสําคัญการเป็นสมาชิก และการทําบัตรประจําตัวสมาชิก ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์
ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2549
ดังนั้น เพื่อให้การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ การรับหนังสือสําคัญการเป็นสมาชิก และการทําบัตรประจําตัว
สมาชิก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแจ้งรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้
1. เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
1.1 แบบคําขอ สทนพ.21 พร้อมติดรูปถ่าย* จํานวน 1 ฉบับ
(ดาวน์โหลดแบบคําขอได้จาก http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=254)
1.2 ใบอนุญาตฉบับจริง หรือ สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ
1.2.1 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ระบุวันหมดอายุ ให้ใช้สําเนา
1.2.2 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ไม่ระบุวันหมดอายุ หรือ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ใช้ฉบับจริง
1.3 สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิก จํานวน 1 ฉบับ
1.4 ใบรับรองหน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ
1.5 ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิว้ จํานวน 2 ภาพ*
1.6 เอกสารอื่น ๆ ได้แก่ สําเนาหลักฐานใบชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล
(ถ้ามี การเปลี่ยนชื่อ-สกุลดําเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=34 )
จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
1.7 ซองจดหมาย ขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน จํานวน 1 ฉบับ
2. การส่งแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดรับคําขอพร้อมเอกสารสําหรับการต่ออายุรอบแรก (ท.น.1-13500) ตามข้อบังคับ
กําหนด 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 ใน วันอังคาร ที่ 17 เมษายน ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ.2561 สําหรับเลข ท.น. 13501
เป็นต้นไป จะต่ออายุล่วงหน้า 180 วัน ได้โดยเป็นไปตามรอบอายุใบอนุญาต โดยดําเนินการดังนี้
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2.1 เข้าระบบต่ออายุใบอนุญาต ที่ www.mtc.or.th โดยเข้าระบบของตนเอง กรอกรายละเอียดในระบบ และ
พิมพ์ใบชําระเงินค่าธรรมเนียม (Invoice) ชําระได้ที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา หรือ internet banking
ทําการ scan bar code ชําระได้ หรือชําระผ่าน QR Code ที่ปรากฎในระบบ
2.2 ให้ส่งเอกสารตามรายละเอียดข้างต้น (ข้อ 1.1-1.7) มาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS วงเล็บมุมซอง
ว่า “ต่ออายุฯและรับใบอนุญาตฯ” มาที่ “สํานักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรม
การแพทย์ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000” หลังจากส่งเอกสารตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบการนําจ่ายเอกสาร
ได้ทางเวปไซต์บริษัทไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)
2.3 สํานักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเอกสาร และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว
เลขาธิการจะดําเนินการทางทะเบียนและออกใบอนุญาต และจัดส่งให้ท่านภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สภา
เทคนิคการแพทย์ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ โดยใบอนุญาตจะมีอายุนับถัดจากวันทีใ่ บอนุญาตเดิมหมดอายุ
2.4 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ จํานวน 1,000 บาท (มีรายการอื่นอีก รวม 1,150 บาท)
3. การรับหนังสือสําคัญการเป็นสมาชิกและการทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์
เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่มีเลขที่ใบอนุญาต ตั้งแต่ ท.น.1-ท.น.17069 ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์พร้อมกัน ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สภาเทคนิค
การแพทย์ จะดําเนินการออกหนังสือสําคัญการเป็นสมาชิก และบัตรประจําตัวสมาชิกให้ โดย
หนังสือสําคัญการเป็นสมาชิก ให้สมาชิกจัดส่งภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1
นิ้ว จํานวน 2 ภาพ*
บั ต รประจํ า ตั ว สมาชิ ก ให้ ยื่ น ความประสงค์ แ ละแนบเอกสารผ่ า นระบบข้ อ มู ล ของสมาชิ ก ออนไลน์ ตาม
คําแนะนํา http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=266
4. ค่าธรรมเนียมรวม 1,150 บาท
3.1 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ
จํานวน 1,000 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียม
จํานวน 100 บาท
3.2.1 เป็นค่าหนังสือสําคัญการเป็นสมาชิก สําหรับสมาชิกตามมาตรา 55 (ท.น.1-6944)
3.2.2 เป็นค่าบัตรสมาชิก สําหรับสมาชิก ท.น.6945 เป็นต้นไป
3.3 ค่าธรรมเนียมส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
จํานวน 50 บาท
รวมเป็น 1,150 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
*หมายเหตุ :
1. จํานวนภาพถ่าย รวมข้อ 1.1, 1.5 และข้อ 3 ทั้งหมด 5 ภาพ
2. ค่าบัตรสมาชิก ไม่คิดค่าธรรมเนียม สําหรับการทําบัตรครั้งแรก เฉพาะสมาชิกตามมาตรา 55 (ท.น.1-6944)
3. กรณีที่มีการดําเนินการเพิ่มเติม และต้องใช้เอกสารประกอบ ให้จัดทําเอกสารแยกเป็นรายการ
4. ผู้ยื่นต้องตรวจสอบรายการโอนเงินให้ถูกต้อง หากท่านชําระเงินผิด เกินกว่าจํานวนเงินที่ต้องชําระ จะถือว่าท่าน
ยินยอมมอบให้สภาเทคนิคการแพทย์ ไม่สามารถขอเงินคืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สํานักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 200461
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แผนผังลําดับการดําเนินการของสมาชิกในการยืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาต
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สภาเทคนิคการแพทย์
ขอแจ้งข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาต
ํ หร ับผูป
ี เทคนิคการแพทย์ ทีม
สา
้ ระกอบวิชาชพ
่ เี ลข ท.น.1-13500 ที่
จะหมดอายุในว ันที่ 14 ตุลาคม 2561

ระบบต่ออายุใบอนุญาตฯ จะเปิ ด ว ันที่ 17 เมษายน 2561
รายละเอียดการดําเนินการปรากฏในเอกสารแนบ และสามารถ
Download เอกสารได้ท ี่
http://www.mtcouncil.org/site/document/view/1042/
แบบฟอร์มคําขอต่ออายุใบอนุญาตฯ_%28สทนพ.21%29
ํ หร ับผูท
สา
้ ม
ี่ เี ลข ท.น.13501 เป็นต้นไป ท่านสามารถตรวจสอบว ัน
ี ฯ ของท่านผ่านระบบสมาชก
ิ สว่ นต ัว
หมดอายุของใบประกอบวิชาชพ
ของท่าน โดย login เข้าระบบได้ท ี่
http://mtc.or.th/login_user.php และสามารถเข้าระบบต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ในรอบของท่านได้กอ
่ น 180 ว ัน ก่อนว ันหมดอายุ

4

