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 รายการเอกสารเอกสารหลักฐานของผู้ขออนุญาต  (สถานพยาบาลที่เป็นผู้ให้บริการ) 

 เป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไวค้้างคืนที่ได้รับอนุญาตแล้ว (จังหวัดไหนก็ได)้ 
 แบบแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑               

 ๑  ฉบับ 
 ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล                   ๑  ฉบับ 
 ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล                   ๑  ฉบับ             
 ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ                  ๑  ชุด 
 กรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล  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 เพิ่มเติมข้อความใน 
 เอกสาร การรับเอกสารหลักฐานต่างๆ ภายหลังที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น) 

 ส าเนาสัญญาประกันสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจ าปีระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้น  ๑   ชุด 
 แผนและก าหนดการ วันเวลา สถานที่ ในการออกหน่วย ทั้งหมดที่จะขออนุญาตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ                 
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   สถานพยาบาลนั้นๆ 
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    (แสดงห้องตรวจวินิจฉัยโรคต้องกั้นเป็นสัดส่วนมิดชิดมองไม่เห็นการตรวจด้านใน)   
 สมุดทะเบียนผู้ป่วย มีระบ ุ ๑.ชื่อ นามสกุล อายุ   ๒.เลขที่ประจ าตัวผู้ป่วย  ๓.วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ   

 ๔.การวินิจฉัยโรค.                                                             ๑   เล่ม 
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