
 
 

หลักฐานการรับค าขออนุญาต 
เปลี่ยนแปลงลักษณะอาคารหรือลักษณะพื้นที่ใช้สอยของสถานพยาบาล(คลินิก) 

 
 

 สถานที่ชื่อ................................................. ................ ..................................................................................................      
 
 
 
 

 ผลการตรวจสอบค าขออนุญาต 
      เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง   
      ลงชื่อ…………..……….……………………......……ผู้ยื่นค าขอ   ลงชื่อ……….………….…….……….….……………เจ้าหน้าที ่
                                                                         วันที…่…….…...…/……….…..……/………..….….. 
 

           เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อก าหนด/ การขออนุญาตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน 
   กฎกระทรวง ให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้  

 คร้ังที่ ๑  มีรายการดังนี…้.……………..…………………………………….…………………………………………………...…... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………
 ………………………………………………………………………….….………….………………………….….………….….….………. 
 ………………………………………………………………………..……………….………………………….….………….…..…………. 
 
      ลงชื่อ…………..……..……………………...……ผู้ยื่นค าขอ    ลงชื่อ……….………….…….……….….…………เจ้าหน้าที ่
                                                                      วันที…่…...…/………….…..……/………….….. 

       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสถานพยาบาล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๖, ๑๐๙                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายการเอกสาร/หลักฐาน  
 

 แบบฟอร์ม “ค าขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.๑๖)”                  ๑  ฉบับ 
 ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ   ๑   ฉบับ 

 กรณีนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  ประทับตราส าคัญของบริษัท ส าเนาบัตร 
 ประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจ และเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร  ๑   ชุด 
 กรณีให้ผู้อื่นด าเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจ   (ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ส าหรับท าการแทนคร้ัง 
 เดียว, ๓๐ บาท ส าหรับท าการแทนหลายครั้ง  มีการระบุสิ่งที่ต้องการให้ด าเนินการแทน เช่น การแก้ไข ตัด 
 ทอน เพิ่มเติมข้อความในเอกสาร และการรับหลักฐานต่างๆ)  พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน   ๑   ชุด 

 แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างและลักษณะภายในอาคารส่วนที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม(แผนผังใหม่)  และ แผนผังเดิม 
 ก่อนเปลี่ยนแปลง  แสดงอัตราส่วน  และจ านวนพื้นที่ทั้งหมด             ๑  ฉบับ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน        ๑       ฉบับ 
  ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล(ตัวจริง)  ๑    ฉบับ 
 สมุดทะเบียนสถานพยาบาล  ๑   เล่ม 
 
 
         สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ งานสถานพยาบาล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๖ ๑๐๙       
 
     

เลขท่ีรบัเร่ือง………………….……….……………...…  วนัท่ีรบัเร่ือง...….…………….…..……………………………… 
ระยะเวลาในการอนุญาต ๑๕ วนัท าการ  นบัจากวนัท่ีเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด   

                                                               



 

 

 

 

 

 

 

                                          แบบ ส.พ. ๑๖ 

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

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

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

 

 

 

ค าขอเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล  

 

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 
 

ได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาลประเภทที่       ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื        รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื ………….…………… เตยีง 

ลักษณะของสถานพยาบาล ………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………………………. 

ตามใบอนุญาตที่ ……………………………………………………………..………… ออกให้ ณ วันที่ …………………. เดอืน ……………………………..………. พ.ศ. …. 

ณ สถานพยาบาลชื่อ…………………………………….………………..……………………………….... ตั้งอยู่เลขที่ …………..………….. หมู่ที่ ……………….……………… 

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

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

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

 

๒. มคีวามประสงคข์อเปล่ียนแปลงการประกอบกจิการ  ดงัต่อไปนี้ 

        การลดหรือเพ่ิมแผนกบริการ 

         การลดหรือเพ่ิมจ านวนเตยีงรับบริการในแผนกผู้ป่วยในหรือแผนกผู้ป่วยหนัก 

         การลดหรือเพ่ิมจ านวนห้องผ่าตดัหรือห้องคลอด 

         การเปล่ียนลักษณะของสถานพยาบาลจากทีไ่ด้รับอนุญาตไว้แล้ว 

         การเปล่ียนลักษณะการใช้สอยอาคาร  โดยการย้ายสถานที่หรือแผนกบริการภายในอาคารจากผงัเดมิที่ได้รับอนุญาต     

         ไว้แล้ว 

         การเพ่ิมหรือลดอปุกรณ ์

         การก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

         การก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ที่ท าให้ต้องเปล่ียนแปลงการประกอบกจิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

         การดดัแปลงอาคารที่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อการบริการผู้ป่วยในระหว่างการด าเนินการดดัแปลงนั้น 

         การดดัแปลงอาคารที่ท าให้ต้องเปล่ียนแปลงการประกอบกจิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

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

 

 

 

 

 



 

๒ 

            
 

 พร้อมกบัค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงการเปล่ียนแปลงมาด้วย จ านวน ................ ฉบบั คอื 

     ส าเนาบตัรประจ าตวั         ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

     หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์                                                   สมุดทะเบยีนสถานพยาบาล 

     หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน (กรณเีป็นนิตบุิคคล)                  กรณสีถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื 

     แผนที่แสดงที่ตั้งสถานพยาบาลและอาคารใกล้เคยีง                   และเป็นการเพ่ิมบริการหรือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ 

                 แบบแปลนแผนผงัสิ่งปลูกสร้างแสดงลักษณะภายในอาคาร          หรือดดัแปลงอาคาร จะต้องม ี

     ส่วนที่เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ                                       - หลักฐานการอนุมตัแิผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล 

     ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล                        - ใบอนุญาตใช้อาคาร (เฉพาะกรณก่ีอสร้าง 

     ใบแสดงความจ านงเป็นผู้ปฏบิตังิาน ตามแบบ ส.พ. ๖               อาคารขึ้นใหม่หรือดดัแปลงอาคาร) 

            พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส าเนาทะเบยีนบ้าน    - หนังสอืรับรองการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ 

                 และส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ประกอบวิชาชีพ (กรณเีพ่ิม           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

          บริการหรือเพ่ิมจ านวนเตยีง)                                              เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (เฉพาะกรณก่ีอสร้าง 

     ส าเนาวุฒิบตัร หรือหนังสอือนุมตั ิจากสภาวิชาชีพ                 อาคารขึ้นใหม่หรือดดัแปลงอาคาร) 

            ในสาขาที่ให้บริการ (ถ้ามกีารให้บริการเฉพาะสาขา)   

     อื่นๆ………………………………………………….. 

 

 
 

(ลายมอืชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้รับอนุญาต 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


