
 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร 

ที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตร  หรือ
ประกาศนียบัตรที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  
ไวด้ังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  เร่ือง  
หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษา  
หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาต

ให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย   
“หน่วยงาน”  หมายความว่า  หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย   
“องค์กร”  หมายความว่า  องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ  

ตามประกาศนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีปัญหาตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด  ๑ 
การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร 
 

 

ข้อ ๕ ในการรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจาก
สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ให้พิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศนี้  
และจะต้องได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ข้อ ๖ วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ   
ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การรับรองหลักสูตรแล้ว  และมิได้ถูกเพิกถอนการรับรอง  ให้ถือว่าเป็น
วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การรับรอง 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ 

 
 

ข้อ ๗ สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ  จะต้องมีคุณสมบัติ  มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและมี
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จํานวนอาจารย์  วิทยากรตามหลักเกณฑ์ 
(๒) คุณวุฒิของอาจารย์  วิทยากรในหลกัสูตรที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด 
(๓) ความพร้อมของอาคารสถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน 
(๔) ความพร้อมของครุภัณฑ์และอุปกรณ์   
(๕) การเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
(๖) อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๘ สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ  จะต้องมีปณิธานมุ่งผลิตบุคลากรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ   
ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการและระบบสุขภาพของประเทศ   
มีระบบบริหารที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการศึกษาให้บรรลุปณิธาน   

ข้อ ๙ สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ  จะต้องจัดให้มีวิทยากรประจําหลักสูตรต่อผู้เรียน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การอบรมภาคทฤษฎี  ต้องจัดให้มีวิทยากรประจําหลักสูตรต่อผู้เรียน  ในอัตราส่วน  ๑ : ๔๐   
(๒) การอบรมภาคปฏิบัติ  ต้องจัดให้มีวิทยากรประจําหลักสูตรต่อผู้เรียน  ในอัตราส่วน  ๑ : ๑๐ 

หมวด  ๓ 
หลักสูตร 

 
 

ข้อ ๑๐ หลักสูตรต้องมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ชัดเจน  สอดคล้องกับ  
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมาตรฐานทางวิชาการ 

ข้อ ๑๑ หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ  ประกอบด้วยหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  ๖๐  ชั่วโมง   
(๒) หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ  ๑๕๐  ชั่วโมง   
(๓) หลักสูตรผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ  ๑๐๐  ชั่วโมง   
(๔) หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ  ๕๐๐  ชั่วโมง   
(๕) หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ  ๑๕๐  ชั่วโมง   
(๖) หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผู้พิการทางสายตา  ๒๕๕  ชั่วโมง   



 หน้า   ๗ 
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(๗) หลักสูตรการนวดด้วยน้ํามันหอมระเหย  ๑๕๐  ชั่วโมง   
(๘) หลักสูตรการนวดสวีดิช  ๑๕๐  ชั่วโมง 
(๙) หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม  ๑๕๐  ชั่วโมง   

(๑๐) หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ  ๑๐๐  ชั่วโมง  ต่อยอด  ๖๐/๘๐  ชั่วโมง  (เทียบเท่าหลักสูตร  
นวดไทยเพื่อสุขภาพ  ๑๕๐  ชั่วโมง)   

(๑๑) หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง  ๖๐๐  ชั่วโมง   
(๑๒) หลักสูตรอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม 
ทั้งนี้  รายละเอียดจํานวนชั่วโมงในการอบรมแต่ละหมวดวิชาในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามที่  

คณะอนุกรรมการกําหนด 
สํ าห รับหลักสูตรที่ ผ่ านการ รับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐาน   

สถานประกอบการกลางและไม่เป็นไปตามประกาศนี้  สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ   
ที่ประสงค์ขอรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ให้ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ  ตามที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

หมวด  ๔ 
การรับรองหลักสูตร 

 
 

ข้อ ๑๒ สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ที่ประสงค์ขอรับรองหลักสูตร   
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จะต้องย่ืนคําขอรับรองหลักสูตร  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับรองที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๑๓ การขอรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรภาครัฐ   
ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ย่ืนคําขอรับรองหลักสูตร  โดยให้ย่ืน  ณ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  หรือสถานที่อื่นที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศกําหนด 

สําหรับสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรภาคเอกชน  ให้เจ้าของ  ผู้จัดการ  หรือผู้แทน  
นิติบุคคลของสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรเป็นผู้ย่ืนคําขอการรับรองหลักสูตร  โดยให้ย่ืน   
ณ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  หรือสถานที่อื่นที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประกาศกําหนด 

ทั้งนี้  ผู้ย่ืนคําขอสามารถยื่นแบบคําขอรับรองหลักสูตรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 



 หน้า   ๘ 
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ข้อ ๑๔ เม่ืออธิบดีได้รับคําขอ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ให้ครบถ้วน  หากปรากฏว่าคําขอ  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งผลการตรวจสอบ 
ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ย่ืนคําขอ  พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไข  
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอทิ้งคําขอ  
และให้อธิบดีจําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

กรณีที่เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้อธิบดีส่งคําขอให้คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการ
พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  กรณีมีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว  คณะอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจขยายระยะเวลา
การพิจารณาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนด  แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  แล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นต่อไป   

ข้อ ๑๕ ในกระบวนการรับรองหลักสูตร  ให้พิจารณาการรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร  
โดยพิจารณารายละเอียดในองค์ประกอบต่าง ๆ  ดังนี้ 

(๑) เป็นหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ  ที่ มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของหลักสูตร   
เป็นผู้ดําเนินการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  และมีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร  
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศนี้ 

(๒) สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ต้องจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศนี้   

ข้อ ๑๖ เ ม่ือคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นแล้ว  ให้อธิบดีพิจารณารับรองหรือ   
ไม่รับรองหลักสูตรและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในสามสิบวันทําการ   

กรณีที่อธิบดีได้พิจารณาให้การรับรองหลักสูตรแล้ว  หากพบว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานของการรับรองหลักสูตร  ให้คณะอนุกรรมการดําเนินการพิจารณา
ตรวจสอบใหม่  คณะอนุกรรมการเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็น   
และอธิบดีอาจมีคําสั่งให้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ 

หมวด  ๕ 
การเพิกถอน 

 
 

ข้อ ๑๗ สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ที่ขาดคุณสมบัติ  ไม่ปฏิบัติหรือ  
ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการได้กําหนดในการให้การรับรองหลักสูตร  ไม่สามารถ
ดําเนินการ  ตามเกณฑ์ที่กําหนด  ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งให้สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน   
หรือองค์กรต่าง ๆ  ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  หากสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ   
ไม่ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนด  คณะอนุกรรมการอาจเสนอต่อคณะกรรมการให้ความเห็นและอธิบดี
อาจมีคําสั่งเพิกถอนการรับรองนั้น 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ที่ถูกเพิกถอนการรับรองตามวรรคหน่ึง  มีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเพิกถอน   

คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๘ วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมิน
มาตรฐานสถานประกอบการกลางก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร  
ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การรับรองตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๙ วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ ให้บริการได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้   
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ของภาครัฐ  (หลักสูตร  ๖๐  ชั่วโมงขึ้นไป)  
แต่ยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
ให้การรับรองตามประกาศนี้  แต่ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรดังกล่าวย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน  
เป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาตภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 

ข้อ ๒๐ วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ให้บริการเป็นบุคคลผู้พิการทางสายตา  ได้รับการอบรม
หรือถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ทั้งของภาครัฐ  
หรือภาคเอกชน  แต่ยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการกลางก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร 
ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การรับรองตามประกาศนี้  แต่ทั้ งนี้ ให้ บุคคลที่ ได้ รับวุฒิ บัตร 
หรือประกาศนียบัตรดังกล่าว  ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาตภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 
ประธานกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 



 
คําขอรับการรับรองหลักสูตร 

สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่ผลิตผู้ดําเนินการหรือผู้ให้บริการ  
หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพในความรับรองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
 

 หลักเกณฑ์  : ให้ย่ืนแบบแสดงความจํานงคร้ังละ 1 ชุดๆ ละ 1 หลักสูตร 
        : ถ้าประสงค์ขอรับการรบัรองหลายหลักสูตร ให้แยกขอเปน็รายหลักสูตร 
 

1. ชื่อ-สกุลผู้ขอ/หรือนิติบุคคล/บุคคลที่ได้รับมอบหมาย………………………..……………………………… 
................................................................................................................................................... 

2. ชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร ………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................... 
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)............................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

3. สถานท่ีต้ัง................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

4. หมายเลขโทรศัพท์ .......................................... หมายเลขโทรสาร............................................... 
E-mail........................................................................................................................................ 

5. ประเภทสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ท่ีขอรับรองหลักสูตร 
หน่วยงานราชการ ต้นสังกัด.......................................................................................... 
สถาบันการศกึษาภาครัฐ 
สถาบันการศกึษาภาคเอกชนท่ีได้รับอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
องค์กรต่างๆ 
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6. หลักสูตรที่ประสงค์ขอรับการรบัรอง   
6.1 หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ 60 ชั่วโมง 
6.2 หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง 

  6.3 หลักสูตรผู้ดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ 100 ชั่วโมง  
6.4 หลักสูตรผู้ใหบ้รกิารสปาเพ่ือสุขภาพ 500 ชัว่โมง 

  6.5 หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง  
  6.6 หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพสําหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง  

6.7 หลักสูตรการนวดด้วยน้ํามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง 
  6.8 หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง 
  6.9 หลักสูตรการบริการเพ่ือความงาม 150 ชั่วโมง  
  6.10 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80 ชั่วโมง  
        (เทียบเท่าหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ช่ัวโมง)  
  6.11 หลักสูตรนวดเพ่ือสุขภาพข้ันสูง 600 ชั่วโมง  

6.12 ระบุ................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

7. ชื่อวุฒิการศกึษาของผู้สําเร็จการศกึษา/อบรม หลักสูตรนี้ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
(โปรดแนบสําเนาตัวอย่างใบแสดงวุฒิการศึกษาแนบท้าย) 

  
 
                                                        ลงชื่อ ............................................. ผู้ย่ืนคําขอ 

                                                               (..............................................) 

    วัน/เดือน/ปี ......................................... 

 

                                                       ลงชือ่ ............................................... ผู้รับคําขอ 

                                                              (...............................................) 

                                                   วัน/เดือน/ปี ......................................... 

 


