หลักฐานการรับคาขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงลักษณะอาคารหรือลักษณะพื้นที่ใช้สอยของสถานพยาบาล(คลินิก)
 สถานที่ชื่อ................................................. ................ ..................................................................................................
เลขที่รบั เรื่อง………………….……….……………...… วันที่รบั เรื่อง...….…………….…..………………………………
ระยะเวลาในการอนุญาต ๑๕ วันทาการ นับจากวันที่เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามข้อกาหนด

 ผลการตรวจสอบคาขออนุญาต
เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง
ลงชื่อ…………..……….……………………......……ผู้ยื่นคาขอ ลงชื่อ……….………….…….……….….……………เจ้าหน้าที่
วันที…่ …….…...…/……….…..……/………..….…..
เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อกาหนด/ การขออนุญาตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ มีรายการดังนี…้ .……………..…………………………………….…………………………………………………...…...
……………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………
………………………………………………………………………….….………….………………………….….………….….….……….
………………………………………………………………………..……………….………………………….….………….…..………….
ลงชื่อ…………..……..……………………...……ผู้ยื่นคาขอ ลงชื่อ……….………….…….……….….…………เจ้าหน้าที่
วันที…่ …...…/………….…..……/………….…..
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสถานพยาบาล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๖, ๑๐๙
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการเอกสาร/หลักฐาน









แบบฟอร์ม “คาขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.๑๖)”
๑ ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชนผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ
๑ ฉบับ
 กรณีนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ประทับตราสาคัญของบริษัท สาเนาบัตร
ประชาชนกรรมการผู้มีอานาจ และเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
๑ ชุด
 กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท สาหรับทาการแทนครั้ง
เดียว, ๓๐ บาท สาหรับทาการแทนหลายครั้ง มีการระบุสิ่งที่ต้องการให้ดาเนินการแทน เช่น การแก้ไข ตัด
ทอน เพิ่มเติมข้อความในเอกสาร และการรับหลักฐานต่างๆ) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
๑ ชุด
แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างและลักษณะภายในอาคารส่วนที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม(แผนผังใหม่) และ แผนผังเดิม
ก่อนเปลี่ยนแปลง แสดงอัตราส่วน และจานวนพื้นที่ทั้งหมด
๑ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน
๑
ฉบับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล(ตัวจริง)
๑ ฉบับ
สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
๑ เล่ม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสถานพยาบาล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๖ ๑๐๙

แบบ ส.พ. ๑๖
เลขรับที่ ..…………………………………
วันที่ ……………..……………………….…
ลงชื่อ …………………………ผู้รับคาขอ

คาขอเปลีย่ นแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล
เขียนที่ ………………………………………………….………….…………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
วันที่ ……..……... เดือน ……………………………………. พ.ศ. …………..
๑. ข้ าพเจ้ า
๑.๑ ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขประจาตัว

สัญชาติ ………………………..……..… อายุ …………………… ปี
๑.๒ นิตบิ ุคคล…….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………..…………………………………………………………….……………….. เลขประจาตัว
และ (๒) …………………………………………………………………………………………………….….เลขประจาตัว
ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่
ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน
รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน ………….…………… เตียง
ลักษณะของสถานพยาบาล ………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………….
ตามใบอนุญาตที่ ……………………………………………………………..………… ออกให้ ณ วันที่ …………………. เดือน ……………………………..………. พ.ศ. ….
ณ สถานพยาบาลชื่อ…………………………………….………………..……………………………….... ตั้งอยู่เลขที่ …………..………….. หมู่ท่ี ……………….………………
ซอย/ตรอก …………….…..….………..... ………. ถนน ……………..…………………………………………. ตาบล/แขวง ………………………….…………………………..
อาเภอ/เขต .…………………………………………………….จังหวัด ………………………………………………….……รหัสไปรษณีย…์ …………………………….……………….
โทรศัพท์ ....………………………………………………โทรสาร…………………………………………….. ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์………………………………….……………
๒. มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
การลดหรือเพิ่มแผนกบริการ
การลดหรือเพิ่มจานวนเตียงรับบริการในแผนกผู้ป่วยในหรือแผนกผู้ป่วยหนัก
การลดหรือเพิ่มจานวนห้ องผ่าตัดหรือห้ องคลอด
การเปลี่ยนลักษณะของสถานพยาบาลจากทีไ่ ด้ รับอนุญาตไว้ แล้ ว
การเปลี่ยนลักษณะการใช้ สอยอาคาร โดยการย้ ายสถานที่หรือแผนกบริการภายในอาคารจากผังเดิมที่ได้ รับอนุญาต
ไว้ แล้ ว
การเพิ่มหรือลดอุปกรณ์
การก่อสร้ างอาคารขึ้นใหม่ท่ตี ้ องได้ รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
การก่อสร้ างอาคารขึ้นใหม่ท่ที าให้ ต้องเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
การดัดแปลงอาคารที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการบริการผู้ป่วยในระหว่างการดาเนินการดัดแปลงนั้น
การดัดแปลงอาคารที่ทาให้ ต้องเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๒
พร้ อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงมาด้ วย จานวน ................ ฉบับ คือ
สาเนาบัตรประจาตัว
สาเนาทะเบียนบ้ าน
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็ นนิตบิ ุคคล)
กรณีสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน
แผนที่แสดงที่ต้งั สถานพยาบาลและอาคารใกล้ เคียง
และเป็ นการเพิ่มบริการหรือก่อสร้ างอาคารขึ้นใหม่
แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้ างแสดงลักษณะภายในอาคาร
หรือดัดแปลงอาคาร จะต้ องมี
ส่วนที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
- หลักฐานการอนุมตั แิ ผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล
- ใบอนุญาตใช้ อาคาร (เฉพาะกรณีก่อสร้ าง
ใบแสดงความจานงเป็ นผู้ปฏิบตั งิ าน ตามแบบ ส.พ. ๖
อาคารขึ้นใหม่หรือดัดแปลงอาคาร)
พร้ อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาเนาทะเบียนบ้ าน - หนังสือรับรองการจัดทารายงานการวิเคราะห์
และสาเนาบัตรประจาตัวของผู้ประกอบวิชาชีพ (กรณีเพิ่ม
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของกระทรวงวิทยาศาสตร์
บริการหรือเพิ่มจานวนเตียง)
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม (เฉพาะกรณีก่อสร้ าง
สาเนาวุฒิบตั ร หรือหนังสืออนุมตั ิ จากสภาวิชาชีพ
อาคารขึ้นใหม่หรือดัดแปลงอาคาร)
ในสาขาที่ให้ บริการ (ถ้ ามีการให้ บริการเฉพาะสาขา)
อื่นๆ…………………………………………………..

(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้รับอนุญาต
( …………………………………..…………………….. )

