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เอกสารหลักฐานผู้ขออนุญาตด าเนินการสถานพยาบาล 
 ส.พ.๑๘,  ส.พ.๖  อย่างละ                                                                         ๑   ฉบับ 
 ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑   ฉบับ 
 ส าเนา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ   ๑   ฉบับ 
 ส าเนาวุฒิบัตร หรือหนังสอือนุมัติบัตร หรือหนังสอืรับรอง (ถ้ามี) ๑   ฉบับ 
 ใบรับรองแพทย์ ๑   ฉบับ 
 รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ X ๓ เซนติเมตร ถ่ายไว้ไม่เกนิ ๑ ปี ๓   รูป 
 รูปถ่าย ขนาดรูปถ่ายขนาด  ๘ X ๑๓ เซนติเมตร(คร่ึงตัวหน้าตรง)ถ่ายไว้ไม่เกนิ ๑ ปี   ๒   ใบ 

เอกสารหลักฐานผู้รับอนุญาตประกอบกจิการสถานพยาบาล 
 ส าเนาบัตรประชาชน ๑   ฉบับ 
 กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสอืรับรองการจดทะเบียนบริษัท ๑   ชุด 
 ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลตัวจริง ๑   ฉบับ   
 สมุดทะเบียนสถานพยาบาล ๑   เล่ม 

รายการเอกสารของผู้ประกอบวิชาชีพ (ผู้ที่ร่วมตรวจรักษา) กรณีมีการเปล่ียนแปลง 
 ส.พ.๖   และเอกสารอื่นๆตามที่ระบุท้ายค าขอ  คนละ                                        ๑   ชุด 
 

คุณสมบัติของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 
 ผู้ขออนุญาตด าเนินการต้องมายื่นเร่ืองด้วยตัวเอง 
 แสดงใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะตัวจริงให้ตรวจสอบ 
 ไม่เป็นผู้ด าเนินการอยู่แล้วสองแห่ง 
 สามารถควบคุมดูแลกจิการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิดตลอดเวลาท าการ  
      (เวลาที่ขอด าเนินการตรงกบัเวลาท าการของคลินิก) 
 เวลาที่ขอด าเนินการแห่งน้ีไม่ซ า้ซ้อนกบัเวลาที่เป็นผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลแห่งอื่น 
 เวลาที่ขอด าเนินการแห่งน้ี ไม่ซ า้ซ้อนกบัเวลาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ(ผู้ท าการตรวจรักษา)  
     ของสถานพยาบาลแห่งอื่น 
 

                                              ข้าพเจ้ารับทราบและขอรับรองว่ามีคุณสมบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว 
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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………………………………………….………….….……… 
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□ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือปฏบิตังิานหน้าที่อื่นในสถานพยาบาล หรือในส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ดงันี้ 

    (ชี้แจงชื่อ  ที่ตั้งของสถานพยาบาล  หรือส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่น  รวมทั้งวัน  เวลาที่ปฏบิตังิานด้วย) 
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      …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

 

 

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 

□ ใบรับรองแพทย ์               □ 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 

 

 

 

 



 

 

 

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 


