
 

หลักฐานการรับค าขออนุญาต 
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ สถานที่ใดที่หนึ่งเป็นการชั่วคราว ของสถานพยาบาล 

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

 

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

   เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อก าหนด/ การขออนุญาตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
  ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้  

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

 คร้ังที่ ๒  มีรายการดังนี…้.……………………………………….…..…………………………………………………………...…... 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………….……….…… 
 ………………………………………………………………..……………………….………………………….….………….….….………. 
 ……………………………………………………………………..………………….………………………….….………….…..…………. 
 ……………………………………………………………………..………………….………………………….….………….…..…………. 
 
      ลงชื่อ…………..……..……………………...……ผู้ยื่นค าขอ    ลงชื่อ……….………….…….……….….…………เจ้าหน้าที ่
                                                                      วันที…่…...…/………….…..……/………….….. 
 

      ฝากชุดค าขอไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง   เบอร์โทรศัพท์ผู้ยื่นค าขอ............................................................  
   
     ลงชื่อ…………..……..……………………...……ผู้ยื่นค าขอ    ลงชื่อ……….………….…….……….….…………เจ้าหน้าที่ 
                                                                      วันที…่…...…/………….…..……/………….….. 

 
 
 

 
 
 

 
 รายการเอกสารเอกสารหลักฐานของผู้ขออนุญาต  (สถานพยาบาลที่เป็นผู้ให้บริการ) 

 เป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไวค้้างคืนที่ได้รับอนุญาตแล้ว (จังหวัดไหนก็ได)้ 

เลขที่รับเรื่อง………………….……….……………...…  วันที่รับเรื่อง...….…………….…..………………………… 
ระยะเวลาในการอนุญาต ๓ วันท าการ   นับจากวันที่เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนด 

สรุปรายการเอกสาร หลักฐาน และเงื่อนไขในการขออนุญาต 
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ สถานที่ใดที่หนึ่งเป็นการชั่วคราว ของสถานพยาบาล 

โดยมีการเรียกเก็บค่าบริการ 



 แบบแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑               
 ๑  ฉบับ 

 ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล                   ๑  ฉบับ 
 ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล                   ๑  ฉบับ             
 ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ                  ๑  ชุด 
 กรณีที่ผู้รบัอนุญาตเป็นนิติบุคคล  ให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการจด   

 ทะเบียนนิติบุคคล ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจลงนามผูกพันและประทับตราส าคัญของบริษัทตามเงื่อนไข                                               
   ๑  ชุด 

 กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป ์๑๐ บาท ส าหรับกระท าการ 
 คร้ังเดียว, ๓๐ บาท  ส าหรับกระท าการมากกว่าคร้ังเดียวพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ   
 (ระบุสิ่งทีจ่ะมอบให้กระท าการแทนให้ละเอียด  เช่น การยื่นเอกสาร  การแก้ไข ตัดทอน เพิม่เติมข้อความใน 
 เอกสาร การรับเอกสารหลักฐานต่างๆ ภายหลังที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น) 

 ส าเนาสัญญาประกันสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจ าปีระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้น  ๑   ชุด 
 แผนและก าหนดการ วันเวลา สถานที่ ในการออกหน่วย ทั้งหมดที่จะขออนุญาตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ                 

    ๑  ฉบับ 
 บันทึกชี้แจงการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ                                           ๑  ชุด 
 รถเอกซเรย์  แนบส าเนาใบรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตรเ์ป็นผู้ให้บริการ)                             ๑  ฉบับ 
 รถชันสูตร แนบส าเนาใบอนุญาตและมีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  (มนีักเทคนิคการแพทย์เป็นผู้    

 ให้บริการ)  กรณีใช้ Lab ของสถานพยาบาลอื่นให้แนบส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการ 
   สถานพยาบาลนั้นๆ 

 รถทันตกรรม แนบส าเนาใบอนุญาตและมีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด (มีทนัตแพทยเ์ป็นผู้บริการ) 
 แผนผังแสดงจุดบริการต่างๆ                                                                    ๑  ฉบับ 

    (แสดงห้องตรวจวินิจฉัยโรคต้องกั้นเป็นสัดส่วนมิดชิดมองไม่เห็นการตรวจด้านใน)   
 สมุดทะเบียนผู้ป่วย มีระบ ุ ๑.ชื่อ นามสกุล อายุ   ๒.เลขที่ประจ าตัวผู้ป่วย  ๓.วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ   

 ๔.การวินิจฉัยโรค.                                                             ๑   เล่ม 
 รายการเอกสารเอกสารหลักฐานของผู้ขอประกอบวิชาชีพ 
     แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และ นักรังสีเทคนิคผู้ออกให้บริการตามลักษณะ 
     การบริการที่ออกให้บริการ ทุกคนตามแผนการด าเนินการ ต้องแนบเอกสารดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน   คนละ                   ๑  ชุด 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ             คนละ                   ๑ ฉบับ 
   สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน  ระบุ/วัน/เวลา/สถานที่ และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ออกไป ให้บริการรวมของทุกคน                                                                           
               ๑  เล่ม 

 
แบบแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของ 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เขียนที่......................................................... 

                                                               วันที.่....................เดือน................................พ.ศ.................. 

  ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................. 
โดย นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................. 
.....................................................อายุ..........................ปี สัญชาต.ิ...................................อยู่เลขท่ี ......................... 
ซอย ................................................. ตรอก ............................................. ถนน ..................................................... 
หมู่ที่ ......................ต าบล/แขวง ........................................................อ าเภอ/เขต ................................................. 
จังหวัด ........................................................................โทรศัพท.์............................................................................. 



ขอแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพ่ือเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ 
พนักงาน  ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  จ านวน ............................................................................................. คน 
ณ สถานพยาบาล ............................................................................................... ตั้งอยู่ที่ ....................................... 
ซอย ............................................... ตรอก ................................................ ถนน .................................................... 
หมู่ที่ .......................ต าบล/แขวง.................................................... อ าเภอ/เขต ..................................................... 
จังหวัด ........................................................................... โทรศัพท์ ......................................................................... 
โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่ามี    □    ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ........................ คน    □  ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ...................... คน   □  ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด ...................... คน  □  
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ .......................................... คน    เป็นผู้ให้บริการ เปิดให้บริการ 
     เวลาระหว่าง ....................................................................น. 
 
 
 ( ลายมือชื่อ ) ..........................................................ผู้ยื่นค าขอ 
               ( ....................................................... ) 
         ..         ...ผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงานนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การขออนุญาตออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 

โดยมีการเรียกเก็บค่าบริการ 
 
เงื่อนไข     เป็นสถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ใช้ยานพาหนะเป็นที่ให้บริการและ
ออกให้บริการไปยังหน่วยงานที่ร้องขอเพื่อการตรวจดูแลสุขภาพพนักงาน นักศึกษา ตามสัญญาประกันสุขภาพหรือการตรวจ
สุขภาพประจ าปีระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้น เช่น  
              ก. รถเอกซเรย์  ต้องมีมาตรฐานและได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และมีนักรังสีวิทยาเป็นผู้
ให้บริการ  กรณีมีการให้บริการซันสูตรร่วมด้วย ต้องมีนักเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ให้บริการ 
 ข. รถทันตกรรม  ต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  และให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม 
 ค. รถปฏิบัติบัติการซันสูตร  ต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดและให้บริการโดยนักเทคนิค
การแพทย์ 
 
มาตรฐานสถานพยาบาล     
 ต้องมีมาตรฐานการบริการของสถานพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดและต้องได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาลเช่นเดียวกับสถานพยาบาลทั่วไป   และการจัดสถานที่ต้องมีลักษณะตามที่
ก าหนดในมาตรฐานสถานพยาบาลแต่ละลักษณะ  ขอได้ที่เจ้าหน้าที่ 
 
ข้อก าหนด 



๑. ต้องแจ้งวัน เวลา สถานที่ และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ออกไปให้บริการแก่ผู้อนุญาต  และ 
     ผู้อนุญาตต้องให้ความเห็นชอบแล้ว 
๒. ต้องจัดให้มีหลักฐานเก่ียวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  ผู้ป่วย  และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวกับการ

รักษาพยาบาลตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ ดังนี ้
ก. รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ข. สมุดทะเบียนผู้ป่วย 
ค. บันทึกการปฏิบัติงาน 
ง. บันทึกการปฏิบัติงาน  โดยระบุ  วัน เวลา สถานที่ และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ออกไป 

ให้บริการ 
 

หมายเหตุ :    
 มาตรา ๓๕  ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี ้

(๑) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาท าการ 
(๒) จัดให้มีเครื่องมือ เคร่ืองใช้ ยา และเวชภัณฑ์ ที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาลนั้น ตามชนิดที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(๓) จัดให้มีรายงานหลักฐานเก่ียวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วยและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่
ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่จัดท า 

(๔) ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
ตามมาตรา ๑๕ (มาตรฐานคลินิกแต่ละลักษณะ) 


