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 รายการเอกสารของผูข้ออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (เป็นบุคคลธรรมดา ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผู ้
     ประกอบวิชาชีพตามสาขาทีข่ออนุญาต  เป็นคนเดียวกนักบัผูข้อด าเนนิการก็ได)้ 

   ค าขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลฯ (ส.พ.๑)         ๑  ฉบับ 

   แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลฯ (ส.พ.๒) ๑  ฉบับ 

   ค าขออนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล (ส.พ.๕)    ๑  ฉบับ             

   ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน             ๑  ชุด 

   ใบรับรองแพทย์ ๑  ฉบับ 

   แผนผังแสดงที่ต้ัง และ แผนผังภายใน ๑  ชุด 

   ส าเนาเอกสารแสดงกรรมสทิธิ์ในสถานพยาบาล ดังน้ี ๑  ชุด 

  -    ส าเนาทะเบียนบ้านคลินิก       

   -   สญัญาเช่า หรือ หนังสอืยินยอมให้ใช้สถานที่ 

   -   ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอม 

   -   กรณีผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอมไม่มีช่ือเป็น เจ้าบ้าน ในทะเบียนบ้านของ 

        คลินิกให้แนบส าเนาโฉนด 

  บันทกึช้ีแจงการควบคุมและการป้องกนัการติดเช้ือ ๑ ชุด  
  หนังสอืรับรองการก าจัดขยะติดเช้ือ  ระบุรายการดังน้ี 

  -    ช่ือและที่อยู่ของผู้ให้บริการและคลินิกที่รับบริการ 

   -   วิธกีารก าจัดขยะติดเช้ือของหน่วยงานที่ให้บริการ 

   -   ระยะเวลาที่ท  าสญัญาบริการ ระบุต้ังแต่วันที่ย่ืนเร่ืองจนถึง 
        วันที่ ๓๑ ธนัวาคม ของปีน้ันๆ 

   นิติบุคคลให้แนบหนังสอืรับรองการจดทะเบียนบริษัท ประทบัตราส าคัญของบริษัท 
       ตามข้อก าหนดและเซน็รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร  ๑  ชุด 

 กรณีให้ผู้อื่นด าเนินการแทนต้องมีหนังสอืมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ส าหรับ 
     ท าการแทนคร้ังเดียว, ๓๐ บาท ส าหรับท าการแทนหลายคร้ัง  มีการระบุสิ่งที่ต้องการให้ 

   ผู้รับมอบฯ ด าเนินการแทนให้ละเอยีด เช่น การแก้ไข ตัดทอน เพ่ิมเติมข้อความในเอกสาร  
   การรับสมุดทะเบียน/ใบอนุญาตและหลักฐานต่างๆ                        ๑  ชุด 

 รายการเอกสารเอกสารหลกัฐานของผูข้อด าเนนิการสถานพยาบาล  
 ค าขอรับใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.๑๘) ๑  ฉบับ 

 ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ชุด 

 ใบรับรองแพทย์ ๑  ฉบับ 

 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๑ ฉบับ ๑  ฉบับ 

 ส าเนาวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร หรือหนังสอืรับรอง(ถ้ามี) ๑  ฉบับ 

 รูปถ่ายขนาด  ๒.๕  X  ๓ เซนติเมตร  ๓  ใบ 

 รูปถ่ายขนาด  ๘  X  ๑๓ เซนติเมตร  ๒  ใบ 
  

...๒/คุณสมบัติ... 
 

สรุปรายการเอกสาร หลักฐาน ที่ต้องย่ืนทั้งหมด 
รวมทั้งเงื่อนไขในการขออนุญาต 

ประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล 
 



 

- ๒ - 
 

 คุณสมบติัและการตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้ออนุญาตด าเนนิการ  
 ผู้ขออนุญาตด าเนินการต้องมายื่นเร่ืองด้วยตัวเอง 

 ไม่เป็นผู้ด าเนินการอยู่แล้วสองแห่ง  

 สามารถควบคุมดูแลกจิการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิดตลอดเวลาที่เปิดท าการ    
โดย เวลาทีข่อด าเนนิการ(คือเวลาท าการของคลินกิ)  ตอ้งไม่ซ า้ซ้อนกบัเวลาที่เป็น 
ผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลแห่งที่ ๑  และต้องไม่ซ า้ซ้อนกบัเวลาที่เป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพ(ผู้ปฏบัิติงาน)  ของสถานพยาบาลแห่งอื่น 

 แสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะฉบบัจริง 

 รายการเอกสารหลกัฐานของผูป้ระกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล(ผูป้ฏิบติังาน) 
 หนังสอืแสดงความจ านงเป็นผู้ปฏบัิติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบ 

วิชาชีพ (ส.พ.๖) พร้อมแนบหลักฐานตามท้ายแบบ ส.พ.๖ ทุกคน           คนละ ๑ ชุด 

 ขอ้ก าหนดอื่นๆ 
 ช่ือสถานพยาบาลต้องไม่ซ า้กบัคลินิกอื่นและถูกต้องตามกฎกระทรวง ถ้าเป็นช่ือบุคคลต้องเป็น

ช่ือของผู้ขออนุญาตด าเนินการเทา่นั้น    (หมายเหตุ  ใช้ตัวอกัษรที่มีขนาดเทา่กนัอยู่ชิดกนับน
บรรทดัเดียวกนั ขอดูตัวอย่างได้ที่เจ้าหน้าที่) 

 กรณีมีเคร่ืองเอกซเรย์ต้องแนบหนังสอืรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

แบบทดสอบความรูส้  าหรับผู้ขออนุญาต 

ให้เขียนเคร่ืองหมาย              ล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สดุ  
 
 

๑.  ขั้นตอนการขออนุญาตข้อใดถูกต้อง 

 ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ  เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอและคุณสมบัติ นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัด 
       ลงนามอนุญาต 

 ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ  เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอและคุณสมบัติ  ตรวจสถานที่   
       นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดลงนามอนุญาต 
 ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ  เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอและคุณสมบัติ  ตรวจสถานที่  น าเข้า 
       พิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล  นายแพทย์สาธารณสขุฯลงนามอนุญาต 

 ไม่มีข้อใดถูก 

๒. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกบัคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 
 เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลกี่แห่งกไ็ด้ โดยเวลาที่ประกอบวิชาชีพ(ตรวจรักษา) ต้องไม่

ตรงกนั 

 จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพตลอดเวลาท าการ        

 ควบคุมดูแลมิให้มีการใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานพยาบาลประกอบกจิการผิดประเภท  
หรือผิดลักษณะ 

 ควบคุมดูแลผู้ให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏบัิติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบวิชาชีพตามสาขา 

 

       ...๓/๓.ข้อใด 

  



 
- ๓ - 

 

๓. ข้อใดถูกต้องตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ 

 สามารถเปิดกจิการสถานพยาบาลได้ต้ังแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและคุณสมบัติถูกต้อง 

และรับเร่ืองไว้ 

 การเลิกกจิการ  ต้องแจ้งเลิกเป็นหนังสอืและจัดท ารายงานที่จะปฏบัิติเกี่ยวกบัผู้ป่วยให้ผู้

อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิห้าวัน        

 เมื่อได้รับอนุญาตประกอบกจิการสถานพยาบาลแล้วสามารถออกหน่วยให้บริการตรวจสขุภาพ

ตามโรงงานต่างๆ ได้ 

 เมื่อผู้ด าเนินการหรือผู้ประกอบวิชาชีพติดธุระ  ผู้ดูแลคลินิกสามารถเปิดร้านเพ่ือรับนัดผู้ป่วย

ได้ 
๔. ข้อใดต้องแจ้งให้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดทราบ 
 เปล่ียนผู้ด าเนินการ 

 แก้ไขเปล่ียนแปลงผู้ประกอบวิชาชีพ        

 เพ่ิมขนาดสถานพยาบาล 

 ถูกทุกข้อ 
๕. ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาลมีอายุกี่ปี 
 ๑ ปี 
 ๒ ปี 
 ๕ ปี 
 ๑๐ ปี 

๖. ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลมีอายุกี่ปี 
 ๑ ปี 
 ๒ ปี 
 ๕ ปี 
 ๑๐ ปี 

๗. ข้อใดผิด 
 ต่ออายุใบอนุญาตทุกปี 

 ช าระค่าธรรมเนียมการประกอบกจิการสถานพยาบาลทุกปี 
 ในการย่ืนค าขออนุญาตแก้ไขเปล่ียนแปลงเกี่ยวกบัการประกอบกจิการและการด าเนินการ

สถานพยาบาล ต้องแนบสมุดทะเบียนสถานพยาบาลทุกคร้ัง 

 ไม่มีข้อใดผิด 
๘. รายการใดที่ไม่ต้องแสดงไว้ที่สถานพยาบาลอย่างเปิดเผยและเหน็ได้ง่ายตาม พรบ.สถานพยาบาลฯ 
 ใบอนุญาตประกอบกจิการและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 

 รูปถ่ายและรายละเอยีดการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

 ใบก ากบัภาษี 

 อตัราค่ารักษาและค่าบริการ ประกาศสทิธผู้ิป่วย หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี 
 



 
  
 

                                                แบบ ส.พ. ๑ 

                          เลขรับที่ ..………………………………… 

                          วันที่ ……………..……………………….… 

                        ลงช่ือ …………………………ผู้รับค าขอ 

 

 

 

ค าขออนุมติัแผนงานการจดัตั้งสถานพยาบาล 

ประเภททีไ่ม่รบัผูป่้วยไวค้า้งคืน 
 

เขยีนที่ ………………………………………………….………….………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

วันที่ …….…… เดอืน ……………………………………. พ.ศ. ………….. 

 

๑. ข้าพเจ้า 

        ๑.๑ ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..  
 

 

เลขประจ าตวั                                                                  สญัชาต ิ………………………..………….… อายุ ………………………………….…… ปี           

 

        ๑.๒ นิตบุิคคล…….…………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………. 

โดย (๑) ……………………..…………………………………………………………….……………….. เลขประจ าตวั 
 

และ (๒) …………………………………………………………………………………………………….….เลขประจ าตวั 
 

เป็นนิตบุิคคลประเภท ……………………………………….………. จดทะเบยีนเมื่อ ……………………………...……..…..เลขทะเบยีน ………….……….………………. 

          ๑.๓ ม ี      บ้าน        ส านักงาน   ตั้งอยู่เลขที่ ……………..…… หมู่ที่ ………….… ซอย/ตรอก ……………………….…….……………  

ถนน ………………………….……………….…….. ต าบล/แขวง …………………..………………….……………. อ าเภอ/เขต ……………….………………..……………………. 

จังหวัด ………………...………………………………….. รหัสไปรษณยี…์…………....……………… โทรศัพท ์………………………………………………………….…….…….… 

โทรสาร..…………………………………………………..……….…. ไปรษณยี์อเิลก็ทรอนิกส…์…………………………………….………………………………………………………. 

 

๒. ขออนุมตัแิผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื 

     ๒.๑ สถานพยาบาลมลีักษณะเป็น 

          คลินิกเวชกรรม  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ……………………….…………  คลินิกทนัตกรรม 

         คลินิกทนัตกรรมเฉพาะทาง ……………………………………............       คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

         คลินิกกายภาพบ าบดั   คลินิกเทคนิคการแพทย ์       คลินิกการแพทย์แผนไทย 

         คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต ์   

         สหคลินิก ประกอบด้วย …………………………………………………………………………………………………….…………………………………   

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………..…………………. 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……………………. 
 

     ๒.๒ ขอเปล่ียนแปลงการประกอบกจิการสถานพยาบาล โดย …………………………………………………………..………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

๓. ณ สถานพยาบาลตั้งอยู่เลขที่ ……………………… ซอย/ตรอก …………………….….………………… ถนน ……..……….….……………………………

ต าบล/แขวง ………………………………...…………………..อ าเภอ/เขต …………………….………………………..…จังหวดั………………………………………………...…….

รหัสไปรษณยี์ ……………………………….…………….…….. โทรศัพท ์…………….……………………………..…………โทรสาร…………………………………………………….

ไปรษณยี์อเิลก็ทรอนิกส…์………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
 

 

 

 

 

 

 



 

๒ 

 
 พร้อมกบัค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยจ านวน .............. ฉบบั คอื 

 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล    แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานพยาบาลและสิ่งปลูกสร้าง 

 แผนผงัภายในบริเวณสถานพยาบาล            ในบริเวณใกล้เคยีง 

 ส าเนาทะเบยีนบ้านผู้ขออนุญาต    ส าเนาบตัรประจ าตวั 

 ส าเนาทะเบยีนบ้านของที่ตั้งสถานพยาบาล 

 ใบรับรองแพทย ์

   ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน วัตถุประสงค ์และผู้มอี  านาจลงชื่อแทนนิตบุิคคล (กรณผีู้ยื่นค าขอเป็นนิตบุิคคล) 

   ส าเนาเอกสารแสดงกรรมสทิธิ์ในสถานพยาบาล 

 อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

 ๑. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึที่สดุหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถงึที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 

    ความผดิที่กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

๒. ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๔. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ 

 

(ลายมอืชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้ยื่นค าขอ 
 

                            ( …..…………..……………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ    ๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง         หน้าข้อความที่ต้องการ 

       ๒. กรณมีอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทนต้องมหีนังสอืมอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของ 

          ผู้รับมอบอ านาจ  และบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจ 

 

 

 



 

แบบ ส.พ. ๒ 

แผนงานการจดัตั้งสถานพยาบาล 

ประเภททีไ่ม่รบัผูป่้วยไวค้า้งคืน 

 

๑. ลักษณะของสถานพยาบาล 

    คลินิกเวชกรรม   คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ……………………….…………  คลินิกทนัตกรรม 

    คลินิกทนัตกรรมเฉพาะทาง ……………………………………............    คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

    คลินิกกายภาพบ าบดั   คลินิกเทคนิคการแพทย ์   คลินิกการแพทย์แผนไทย 

    คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต ์  

    สหคลินิก ประกอบด้วย ………..…………………………………………………..……………………………………………………………..……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

 

 ๒. บริการที่จัดให้มเีพ่ิมเตมิ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 

๓. ลักษณะอาคารซึ่งใช้เป็นที่ตั้งสถานพยาบาล 

      เป็นอาคารสถานพยาบาลโดยเฉพาะ       เป็นอาคารอยู่อาศัย       เป็นห้องแถว      เป็นตกึแถว  

      เป็นบ้านแถว       เป็นบ้านแฝด       เป็นอาคารพาณชิย์        ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า            

     อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………….………  ม…ี……………….……..……คูหา…………..…………………ชั้น 

 
๔. พ้ืนที่…………………………………ตารางเมตร  กว้าง………………………เมตร  ยาว…………………………..เมตร  สงู…………..……………….เมตร  

  

๕. จ านวนของผู้ประกอบวิชาชีพ.............................................................คน 

 

๖. ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลชื่อ ……………………………………………………………. เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ…….……………………….. 

 

 ๗. ระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ………..………………………….…… วันนับแต่วันยื่นแบบ ส.พ.๑ 

                  

 
 

(ลายมอืชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้ยื่นค าขอ 
 

                             ( …..…………..…………………………………………..) 

 

                       อนุมตั ิ
 

(ลายมอืชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้อนุญาต 
 

 

                       วันที่…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

หมายเหต ุใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง       หน้าข้อความที่ต้องการ 

 
 



 

  

 

                                               แบบ ส.พ. ๕ 

                       เลขรับที่ ..………………………………… 

                       วันที่ ……………..……………………….… 

                      ลงช่ือ …………………………ผู้รับค าขอ 

 

 

 

            ค าขออนุญาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล 
 

เขยีนที่ ………………………………………………….………….………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

วันที่ ……..…… เดอืน ……………………………………. พ.ศ. ………….. 
 

๑. ข้าพเจ้า 

          ๑.๑ ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………..  
 

 

เลขประจ าตวั                                                                  สญัชาต ิ………………………..………..…..… อายุ …………………………….…… ปี           

 

           ๑.๒ นิตบุิคคล…….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

โดย (๑) ……………………..…………………………………………………………….……………….. เลขประจ าตวั 
 

และ (๒) …………………………………………………………………………………………………….….เลขประจ าตวั 
 

เป็นนิตบุิคคลประเภท ……………………………………….………. จดทะเบยีนเมื่อ ……………………………...……..…..เลขทะเบยีน ……………….………………. 

          ๑.๓ ม ี      บ้าน        ส านักงาน   ตั้งอยู่เลขที่ ……………..…… หมู่ที่ ……….… ซอย/ตรอก ………………………….………..……  

ถนน ………………………….……………….…….. ต าบล/แขวง …………………..……………………………. อ าเภอ/เขต ……………….………………..……….……………. 

จังหวัด ………………...………………………………….. รหัสไปรษณยี…์…………....……………… โทรศัพท ์…………………………………………………………...……….… 

โทรสาร..…………………………………………………..……….…. ไปรษณยี์อเิลก็ทรอนิกส…์…………………………………………………….………………………..……………. 

ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาลประเภทที่       ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื         รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื ……………….…… เตยีง 

  

๒. ลักษณะของสถานพยาบาล 

               ๒.๑ ลักษณะของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื 

             คลินิกเวชกรรม   คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ……………………….………….…    คลินิกทนัตกรรม 

             คลินิกทนัตกรรมเฉพาะทาง ……………………………………..............   คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

             คลินิกกายภาพบ าบดั   คลินิกเทคนิคการแพทย ์   คลินิกการแพทย์แผนไทย 

             คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต ์   

             สหคลินิก ประกอบด้วย …………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

บริการที่จัดให้มเีพ่ิมเตมิ 

     ห้องเอกซเรย์        ห้องไตเทยีม         ห้องผ่าตดั         ห้องฝงัเขม็ 

     อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………..… 

              ๒.๒ ลักษณะของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื  จ านวน…………………………………………………………………………..เตยีง 

    โรงพยาบาลทั่วไป        โรงพยาบาลเฉพาะทาง ……………………...…………          สถานพยาบาลเวชกรรมทั่วไป 

    สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง ………………….................................................       สถานพยาบาลทนัตกรรมทั่วไป   

    สถานพยาบาลทนัตกรรมเฉพาะทาง ……………..................................................        สถานพยาบาลการผดุงครรภ์ 

    สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง   สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย               สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต ์

 

 

 

 

 

 



 

๒ 

 

บริการที่จัดให้มเีพ่ิมเตมิ 

    อายุรกรรม       ศัลยกรรม       สตูนิรีเวชกรรม  กุมารเวชกรรม 

    แผนกเทคนิคการแพทย ์      แผนกออร์โธปิดกิส ์      แผนกโรคผวิหนัง แผนกการผสมเทยีม 

    แผนกกายภาพบ าบดั      แผนกการแพทย์แผนไทย                 แผนกโภชนาการ แผนกซักฟอก     

    หอผู้ป่วยหนัก       ห้องตรวจภายในและขดูมดลูก     ห้องผ่าตดัเลก็  ห้องให้การรักษา        

    ห้องทารกหลังคลอด      การผ่าตดัเปล่ียนอวัยวะ       ห้องไตเทยีม  ห้องทนัตกรรม             

     รังสวีินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร ์     การผ่าตดัเปิดหัวใจ       การสวนหัวใจ  รังสบี าบดั                      

     การตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  การสลายนิ่วด้วยเครื่องมอื    ห้องเกบ็ศพ 

     แผนกการแพทย์แผนไทยประยุกต ์ แผนกการนวด    แผนกการแพทย์แผนจีน 

     อื่นๆ ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ๓.วัน/เวลาที่ขออนุญาตประกอบกจิการ (โปรดระบุรายละเอยีดวัน/เวลาท าการ) …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ณ สถานพยาบาลชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

ตั้งอยู่เลขที่ …………………….. หมู่ที่ ……………… ซอย/ตรอก ………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………… 

ต าบล/แขวง …………….……………………. อ าเภอ/เขต ………………..………….…………. จังหวัด ……………………………….รหัสไปรษณยี…์……………………

โทรศัพท ์………………………………..…………โทรสาร…………………………………………………… ไปรษณยี์อเิลก็ทรอนิกส…์…………………………………………….. 

 

พร้อมกบัค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย  จ านวน……………..ฉบบั คอื 

     ส าเนาบตัรประจ าตวั         หนังสอืแสดงความจ านงเป็นผู้ปฏบิตังิานตามแบบ ส.พ. ๖ 

     ส าเนาทะเบยีนบ้านผู้ขออนุญาต                              พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

    ส าเนาทะเบยีนบ้านของที่ตั้งสถานพยาบาล     และส าเนาบตัรประจ าตวั ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

     ใบรับรองแพทย์                                                           ส าเนาเอกสารแสดงกรรมสทิธิ์ในสถานพยาบาล    

     ส าเนาวุฒิบตัร หรือหนังสอือนุมตั ิ(ถ้าม)ี     หนังสอือนุมตัแิผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล 

     ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน วัตถุประสงค ์และผู้มอี  านาจลงชื่อแทนนิตบุิคคล (กรณผีู้ยื่นค าขอเป็นนิตบุิคคล)    

     แผนที่แสดงที่ตั้งสถานพยาบาลและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคยีง  

     เอกสารแสดงลักษณะของสถานพยาบาล โดยมรีายการ ดงัต่อไปนี้             

      (ก) แบบผงัหลักของพ้ืนที่ที่ตั้งอาคารสถานพยาบาล              

      (ข) แบบแสดงภาพอาคารภายนอกสถานพยาบาลอย่างน้อยด้านหน้าและด้านข้าง                 

      (ค) แบบแสดงการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยพร้อมระบุชื่อให้แสดงทุกชั้น ทุกอาคาร                 

      (ง) ผงัแสดงการตดิตั้งอปุกรณเ์คร่ืองมอืพิเศษที่ส  าคญัในแต่ละส่วนอาคาร              

      (จ) ผงัการสญัจรของผู้ใช้สอยแต่ละประเภทในอาคาร        

      (ฉ) เส้นทางหนีไฟและอปุกรณด์บัเพลิงภายในอาคาร             

      (ช) ระบบการระบายน า้และบ าบดัน า้เสยี   

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓ 

 
 

     กรณสีถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื จะต้องมเีอกสารเพ่ิมเตมิดงันี้ 

     (ก) แบบแปลนสถานพยาบาลพร้อมแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมตั ิ

     (ข) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดดัแปลงอาคาร  หรือ  รื้อถอนอาคาร  

     (ค) หนังสอืแสดงความเหน็ชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม            

     อื่น ๆ  (ถ้าม)ี 
   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า      

๑. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถงึที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผดิ 

                ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

            ๒. ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

            ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

            ๔. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ 

 

(ลายมอืชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้ยื่นค าขอ 
 

                            ( …..…….……..…………………….……………………..) 

 

เรียน  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

1. เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน  เหน็ควรไปตรวจสถานที่ในวันที่ ………………………………  โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ     

      ได้แก่   ๑.……………………………………………………….…..….…………….   ๒.……………………………………….……………………..………………………….   
 

                                                                                            ลงชื่อ……………………………………………………..…………… 

                                                                                                   (……………………………………………..………………..) 

                                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 
 

2. ตรวจสถานที่แล้ว  ลักษณะสถานพยาบาลถูกต้องเหมาะสม  เป็นไปตามพระราชบญัญัตสิถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑  

      มาตรา ๑๘  เหน็ควรอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาลได้ 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเหน็ชอบกรณุาลงนามในใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาลและใบอนุญาต 

ให้ด าเนินการสถานพยาบาลที่แนบมาพร้อมนี้ ด้วย  จักเป็นพระคุณ 
 

                                                                                            ลงชื่อ…………………………………………………….………..…… 

                                                                                                   (………………………………………………………………..) 

                                                                                              ต าแหน่ง……..........…………………………………………… 

 

                                                                                             ลงชื่อ…………………………………………………..…………… 

                                                                                                   (…………………….……………………...………………..) 

                                                                                        หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

---------------------------- 

---------------------------- 

                     อนุมติั 

 

หมายเหต ุ   ๑. ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง         หน้าข้อความที่ต้องการ 

      ๒. กรณมีอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทนต้องมหีนังสอืมอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของ 

         ผู้รับมอบอ านาจ  และบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจ 

 



 

แบบ ส.พ. ๖ 

หนงัสือแสดงความจ านงเป็นผูป้ฏิบติังาน  

ในสถานพยาบาลของผูป้ระกอบวิชาชีพ 
 

เขยีนที่ ………………………………………………….………….………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

วันที่ ……..……... เดอืน ……………………………………. พ.ศ. …….. 

 

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………….….เลขประจ าตวั 
 

 อายุ …………………….…… ปี ผู้ประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะสาขา………………………………………………………………………………..……………….. 

เลขที่ใบอนุญาต……………………………………..……………….……. ออกให้วันที่ …………………..…………………………………………….…...……………..……………. 

ได้รับ       หนังสอือนุมตั ิ      วุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ …………………………………………………………… ออกให้วันที่……………...….………… 

อยู่บ้านเลขที่………………..…….. ซอย/ตรอก ………………………………… ถนน ……………….…………………….. ต าบล/แขวง …………..………………….…….… 

อ าเภอ/เขต ………………………………………..…….…….. จังหวัด …………………………………………………………… รหัสไปรษณยี…์…………..…………..……………… 

โทรศัพท ์…………………………………………………โทรสาร………………………………….ไปรษณยี์อเิลก็ทรอนิกส…์……………………………….……………………………… 

 

 ปัจจุบนัข้าพเจ้า 

    ไม่ได้รับราชการหรือท างานอยู่แห่งใด 

    รับราชการ หรือเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล หรือท างานประจ าอยู่ที่ (ระบุสถานที่  วัน  เวลาท าการ) …………….………….. 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ไม่เคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดมาก่อน  

     เคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชน   

ชื่อสถานพยาบาล……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

อ าเภอ/เขต ………………………………………………… จังหวัด ………………......…..……….……….. มาก่อน  แต่ได้เลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

ณ สถานพยาบาลดงักล่าว  ตั้งแต่วันที่ ……………………….. เดอืน ……………………..………………………………………. พ.ศ. ……………………….. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้ามไิด้อยู่ในระหว่าง พักใช้ หรือ เพิกถอน ใบอนุญาตฯ และ 

 ข้าพเจ้ายินดทีี่จะปฏบิตังิานในสถานพยาบาล ………………………………………………………………….………………………………………………..…………… 

โดยปฏบิตังิานตามวันและเวลา ดงัต่อไปนี้  ………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

            ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………………..……………… 

 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คอื  

     ส าเนาบตัรประจ าตวั        ส าเนาทะเบยีนบ้าน  

     ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกอบโรคศิลปะ     ส าเนาวุฒิบตัร  หรือหนังสอือนุมตัจิากสภาวิชาชีพ 

     รปูถ่ายขนาด  ๘ x ๑๓ เซนตเิมตร  ถ่ายไว้ไม่เกนิหนึ่งปี จ านวน ๑ รปู 

     อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………... 

 

(ลายมอืชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้แสดงความจ านง 
 

                     ( …..…………..……………………………….………..) 
 

 

หมายเหต ุ  ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง       หน้าข้อความที่ต้องการ 

 



 

แบบ ส.พ. ๑๘ 

 

 

 
 

                                           □ ค าขอรบัใบอนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาล 
          □ ค าขอเปลีย่นตวัผูด้ าเนินการสถานพยาบาล 

 

เขยีนที่ ………………………………………………….………….………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

วันที่ ……..……... เดอืน ………………………………… พ.ศ. …......... 

 

 ๑. ข้าพเจ้า ……………………….…..……………………………………………………….เลขประจ าตวั 

 

อายุ …………..… ปี สญัชาต ิ……………………………… อยู่บ้านเลขที่ ………………..…… หมู่ที่ ……………… ซอย/ตรอก …………………….………………......... 

ถนน ………………………… ต าบล/แขวง ..……………………….………………อ าเภอ/เขต ………………….……………….………. จังหวัด ……….………………….………

รหัสไปรษณยี…์…………….….. โทรศัพท.์................................. โทรสาร.……………………….………….ไปรษณยี์อเิลก็ทรอนิกส…์……………………… 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ …………….…………………..................................…...................................................................................... 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ………………………......…. ออกให้ ณ วันที่ ...................................... 

 □   วุฒิบตัร □   หนังสอือนุมตั ิ  □  หนังสอืรับรอง  สาขา………………………………………………………………………….……………………………………. 

ขอรับใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลประเภทที ่ □ ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื   □ รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื ……………..…..…….เตยีง 
วัน/เวลาท าการ……………………….…………………………………………….…………………………………………………….  เพ่ือ □ ขอด าเนินการสถานพยาบาลใหม่ 

□ ขอด าเนินการแทนผู้ด าเนินการสถานพยาบาลเดมิ เนื่องจาก      □ ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาลประสงคจ์ะเปล่ียน 

                                                            □ ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลเดมิไม่ประสงคจ์ะเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลต่อไป  

ลักษณะสถานพยาบาล ……………………………..…………………………….. ณ สถานพยาบาล ชื่อ …………………………………………………….…………………………. 

ตั้งอยู่เลขที่ …………...……….. หมู่ที่ ……..……… ซอย/ตรอก .………………………………………………………… ถนน………………………………………………………... 

ต าบล/แขวง ……………………………..……… อ าเภอ/เขต ……………..……………..………. จังหวัด …………..………………….รหัสไปรษณยี…์....................

โทรศัพท ์……………………..………โทรสาร...................... ไปรษณยี์อเิลก็ทรอนิกส.์......................................................………………........ 

 

 ๒. ขณะนี้ ข้าพเจ้า 

□ เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล(แห่งอื่น) ชื่อ………………………………………………….……....……ที่ตั้ง………………………………………….………….….……… 

    ……….………………………………………….……………….….………….…….เลขที่ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล……………….…………………………….… 

    วัน/เวลาปฏบิตังิานของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

□ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือปฏบิตังิานหน้าที่อื่นในสถานพยาบาล หรือในส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ดงันี้ 

    (ชี้แจงชื่อ  ที่ตั้งของสถานพยาบาล  หรือส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่น  รวมทั้งวัน  เวลาที่ปฏบิตังิานด้วย) 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

      …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………. 

      …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……. 

      …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……. 

      …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

      …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

      …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

เลขรับที่........................... 

วันที่............................... 

ลงช่ือ.................ผู้รับค าขอ 



 

๒ 
 

 

 พร้อมกบัค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จ านวน .......................... ฉบบั คอื 

□ ส าเนาบตัรประจ าตวั         □ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 

□ ส าเนาทะเบยีนบ้าน         □ ส าเนาวุฒิบตัร หรือหนังสอือนุมตั ิหรือ หนังสอืรับรอง 

□ ใบรับรองแพทย์                □ ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 

□ สมุดทะเบยีนสถานพยาบาล (ถ้าม)ี 

□ รปูถ่าย ขนาด ๒.๕ x ๓  เซนตเิมตร จ านวน  ๓  รปู  ถ่ายไว้ไม่เกนิหนึ่งปี 
□ รปูถ่าย ขนาด ๘ x ๑๓  เซนตเิมตร จ านวน  ๓  รปู  ถ่ายไว้ไม่เกนิหนึ่งปี    
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า     

 ๑. ไม่เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลอยู่ก่อนแล้วสองแห่ง 

 ๒. สามารถควบคุมดูแลการด าเนินการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด (ในกรณสีถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื  

ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลต้องสามารถปฏบิตังิานในสถานพยาบาลในเวลาราชการได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสปัดาห์) 

 ๓. ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาลยินยอมให้ข้าพเจ้าด าเนินการสถานพยาบาล ตามมาตรา ๒๓  

แห่งพระราชบญัญัตสิถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ๔. ผู้รับอนุญาตมอี านาจให้ข้าพเจ้าพ้นจากหน้าที่ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

 

 

 

                (ลายมอืชื่อ) ………………………………….………………..…… ผู้ยื่นค าขอ 
 

                    ( ………………………..…………………..……….. ) 

 

 

ข้าพเจ้ายินยอมให้บุคคลดงักล่าวข้างต้น  เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลแห่งนี้ 

 

 

               (ลายมอืชื่อ) ……………………..…………………………….…. ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาต 
 

                              ( ………………………………....……………….. ) ให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง □ หน้าข้อความที่ต้องการ 

 

 

 

 



 

 

 

บันทกึช้ีแจงการป้องกนัการติดเช้ือในสถานพยาบาล 
 

เขียนที่ ………………………………….………….………………………… 
……………………………………………………………………….. 

วันที่ ……….…... เดือน ……….……………. พ.ศ. ……..…...…. 
 

๑. ข้าพเจ้า 
□ ๑.๑ ช่ือ………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………….. 

 □ ๑.๒ นิติบุคคล………………………………..…..……………………………..………………………………………………………………… 
           โดย (๑) ……………………………………………………..  (๒) ……………………………………………………………………. 

ได้ยื่นขอรับอนุญาตประกอบกจิการ/ด าเนินการสถานพยาบาลประเภทที่  □ ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน   □ รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ณ สถานพยาบาลช่ือ……………………………………………..….………………....  ตั้งอยู่เลขที่ ………..………….. หมู่ที่ …….…….………… 
ซอย/ตรอก …………….….………………. ถนน ……………….…………………………. ต าบล/แขวง ……………………….………………..…… 
อ าเภอ/เขต .……………………………………………..…. จังหวัดสมุทรปราการ   รหัสไปรษณยี์…………….…………………….……………. 
โทรศัพท ์………………………….…..โทรสาร……………………………..ไปรษณยี์อเิลก็ทรอนิกส…์………………..……………………………… 

๒.  ข้าพเจ้า ขอช้ีแจงแนวทางในการควบคุมการติดเช้ือภายในสถานพยาบาล ดังนี้  
     ๒.๑    ภาชนะที่ใช้ในการจัดเกบ็ขยะติดเช้ือ  

                         …………………………………………………….…………….……..…………………………………………………..……………… 
                         …………………………………………………….…………….……..…………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒.๒   ภาชนะที่ใช้ในการเกบ็ขยะติดเช้ือที่เป็นของมีคม เช่น เขม็ ใบมีด สไลด์ ภาชนะที่ท  าด้วยแก้ว เป็นต้น 

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ๒.๓   สถานที่ส่งก าจัดขยะติดเช้ือ       
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ระยะเวลาหรือความถี่ในการส่งก าจัด..…………………………………………….……………….………………………… 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ๒.๔.  การท าความสะอาดและการท าให้ปราศจากเช้ือ   
 

บริเวณพ้ืนห้องตรวจ……..……………….……….……………………………..…………………………………….…………………………… 
บริเวณพ้ืนห้องท าแผล/ห้องปฏบิัติการต่างๆ……………..…….………..…………………………………….…………………………… 

           …………………………………….………………..………………….……………………………………………………………………………….… 
เตียงตรวจ……………….……………………..…………….…………………………………………………………….…………………………… 
รถท าแผล..………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

           …………………………………………….………..……………………………………………………………………………………………………… 
  เคร่ืองมือตรวจโรคทั่วไป  เช่น  เคร่ืองวัดความดัน  หูฟัง ……………………………………….…………………..………………… 
           ….……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 ปรอทวัดไข้……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 ไม้กดลิ้น………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 ขวดแก้วแบ่งน า้ยาบนรถท าแผล…………………………………………………………………………………….……………….…………… 
           ……………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………..………… 
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 วัสดุอุปกรณก์ารแพทย์ที่เป็นแสตนเลส หรือ โลหะ เช่น กระปุกใส ่Transfer Forceps, Forceps, Curette, กรรไกร
ตัดไหม ถาด ใส่เคร่ืองมือที่ปราศจากเช้ือ  หม้อกอ็ซ/ส าลี เป็นต้น………….……………………………………..……… 

           ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 Set Sterile ต่างๆ เช่น  Set ท าแผล  Set เยบ็แผล  เป็นต้น…………………………………………………………………………. 
          …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
          ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 เขม็   Syring    ถุงมือ………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………………………………………….………..……………….…………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
 เคร่ืองมือแพทย์หรือเคร่ืองมือทนัตกรรมต่างๆ. 
          ชุดตรวจฟัน ชุดอุดฟัน ชุดถอนฟัน(ที่ท าด้วยโลหะ)….………………………………….…………………….………………………...… 
          …………………………………………………………..…………………………………………………………………….….…………..…………….. 
          ด้ามกรอฟัน(กรอช้า/กรอเรว็).………………………………………………………………………………………….…………………..……… 
          ……….………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……. 
          เร่ืองขูดหินปูนไฟฟ้า…………..………………………………..……………………………………………………….………………………..….. 
          ……..…………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………….……… 
          ด้ามจับ Suction , tripple Syring, ท่อน าแสงของเคร่ืองฉายแสง……..…………………………..….………….…………….…. 
          .……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
          เคร่ืองมือ/วัสดุที่ท  าด้วยพลาสติกยาง เช่น ด้ามพู่กนั,Rubber cup,ขนแปรงพู่กนั………....…..……………………………… 
          ….………………………………………………………………..………...…………………………………………………………………….…………. 
          การท าลายเช้ือพ้ืนผิวที่ปนเป้ือน เช่น เบาะเก้าอี้ท  าฟัน ปุ่มปรับต่างๆ……….………………….…………….……………….……            

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..  
อื่นๆได้แก่………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

          ….………………………………………………………………..………...…………………………………………………………………….…………. 
          ….………………………………………………………………..………...…………………………………………………………………….…………. 
 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จ านวน ..................................…….... ฉบับ คือ 
□ หลักฐานการใช้บริการก าจัดขยะติดเช้ือ  
□ …………………………………..………………… 
 

                                                       (ลายมือช่ือ) ……………….………………………………… ผู้รับอนุญาต/ผู้ด าเนินการ 
                                        (………………………..…………….………….. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัแสดงทีต่ั้งสถานพยาบาลชื่อ……………………………………………………………………………………..…………… 
เลขที่…………………..ซอย………………..……………….…………….ถนน……………………………………….………………………. 
ต าบล………………………………………………………...อ าเภอ……………………………………….…………..…………….จังหวัด
สมุทรปราการ  

 

      
 ลงช่ือ………………………………..…………………………………..ผู้ขออนุญาต 
       (…………………….……….……………………………………..) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัภายในสถานพยาบาล……………………………………………………………………………………………………………………….. 

เลขที่………………………..ซอย………………..…………………….…………….ถนน……………………………………….……………………… 

ต าบล………………………………………………….อ าเภอ…………………………………………………………….จังหวัดสมุทรปราการ  

 

      

 ลงช่ือ……………………………………………..………………..…..ผู้ขออนุญาต 

      (…………………………….……….……………………………..) 


