รายการเอกสาร หล ักฐาน และเงือ
่ นไขการขออนุญาต
ประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล
 รายการเอกสารของผูข
้ ออนุญาตประกอบกิจการ สถานพยาบาล (จะเป็นคนเดียวก ับ
ผูด
้ า
ํ เนินการหรือไม่ก็ได้)















คําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลฯ (ส.พ.1)
1 ฉบับ
แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลฯ (ส.พ.2)
1 ฉบับ
คําขออนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.5)
1 ฉบับ
สําเนาบัตรประชาชน+สําเนาทะเบียนบ้ าน
1 ชุด
ใบรับรองแพทย์
1 ฉบับ
แผนผังแสดงที่ต้งั และ แผนผังภายใน
1 ชุด
สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานพยาบาล ดังนี้
1 ชุด
- สําเนาทะเบียนบ้ านคลินิก
- สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ ใช้ สถานที่
- สําเนาบัตรประชาชน+สําเนาทะเบียนบ้ านผู้ให้ เช่าหรือผู้ยินยอม
- กรณีผ้ ูให้ เช่าหรือผู้ยินยอมไม่มีช่ือเป็ น เจ้ าบ้ าน ในทะเบียนบ้ านของ
คลินิกให้ แนบสําเนาโฉนด
บันทึกชี้แจงการควบคุมและการป้ องกันการติดเชื้อ
1 ชุด
หนังสือรับรองการกําจัดขยะติดเชื้อ ระบุรายการดังนี้
- ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ บริการและคลินิกที่รับบริการ
- วิธกี ารกําจัดขยะติดเชื้อของหน่วยงานที่ให้ บริการ
- ระยะเวลาที่ทาํ สัญญาบริการ ระบุต้ังแต่วันที่ย่ืนเรื่องจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม ของปี นั้นๆ
นิติบุคคลให้ แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ประทับตราสําคัญของบริษัท
ตามข้ อกําหนดและเซ็นรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของเอกสาร
1 ชุด
กรณีให้ ผ้ ูอ่นื ดําเนินการแทนต้ องมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท สําหรับ
ทําการแทนครั้งเดียว, 30 บาท สําหรับทําการแทนหลายครั้ง มีการระบุส่งิ ที่ต้องการให้
ผู้รับมอบฯ ดําเนินการแทนให้ ละเอียด เช่น การแก้ ไข ตัดทอน เพิ่มเติมข้ อความในเอกสาร
การรับสมุดทะเบียน/ใบอนุญาตและหลักฐานต่างๆ

 รายการเอกสารเอกสารหล ักฐานของผูข
้ อดําเนินการสถานพยาบาล









คําขอรับใบอนุญาตให้ ดาํ เนินการสถานพยาบาล (ส.พ.18)
สําเนาบัตรประชาชน+สําเนาทะเบียนบ้ าน
ใบรับรองแพทย์
สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
สําเนาวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร หรือหนังสือรับรอง(ถ้ ามี)
รูปถ่ายขนาด 2.5 X 3 เซนติเมตร
รูปถ่ายขนาด 8 X 13 เซนติเมตร

1 ฉบับ
1 ชุด
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
3 ใบ
2 ใบ
...2/คุณสมบัติ...

-2 คุณสมบ ัติและการตรวจสอบคุณสมบ ัติของผูข
้ ออนุญาตดําเนินการ

 ผู้ขออนุญาตดําเนินการต้ องมายื่นเรื่องด้ วยตัวเอง
 ไม่เป็ นผู้ดาํ เนินการอยู่แล้ วสองแห่ง
 สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้ โดยใกล้ ชิดตลอดเวลาที่เปิ ดทําการ
โดย เวลาทีข่ อดําเนินการ(คือเวลาทําการของคลินกิ ) ต้องไม่ซาํ้ ซ้ อนกับเวลาที่เป็ น
ผู้ดาํ เนินการของสถานพยาบาลแห่งที่ 1 และต้ องไม่ซาํ้ ซ้ อนกับเวลาที่เป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพ(ผู้ปฏิบัติงาน) ของสถานพยาบาลแห่งอื่น
 แสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะฉบับจริง
ี ในสถานพยาบาล(ผูป
 รายการเอกสารหล ักฐานของผูป
้ ระกอบวิชาชพ
้ ฏิบ ัติงาน)

 หนังสือแสดงความจํานงเป็ นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบ
วิชาชีพ (ส.พ.6) พร้ อมแนบหลักฐานตามท้ ายแบบ ส.พ.6 ทุกคน

คนละ 1 ชุด

 ข้อกําหนดอืน
่ ๆ

 ชื่อสถานพยาบาลต้ องไม่ซาํ้ กับคลินิกอื่นและถูกต้ องตามกฎกระทรวง
 กรณีมีเครื่องเอกซเรย์ต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แบบทดสอบความรู ้
สําหร ับผูข
้ ออนุญาต

ให้ วงกลม ล้ อมรอบข้ อที่ถูกต้ องที่สดุ
1. ขั้นตอนการขออนุญาตข้ อใดถูกต้ อง
 ผู้ประกอบการยื่นคําขอ เจ้ าหน้ าที่พิจารณาคําขอและคุณสมบัติ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด
ลงนามอนุญาต
 ผู้ประกอบการยื่นคําขอ เจ้ าหน้ าที่พิจารณาคําขอและคุณสมบัติ ตรวจสถานที่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุญาต
 ผู้ประกอบการยื่นคําขอ เจ้ าหน้ าที่พิจารณาคําขอและคุณสมบัติ ตรวจสถานที่ นําเข้ า
พิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล นายแพทย์สาธารณสุขฯลงนามอนุญาต
 ไม่มีข้อใดถูก
2. ข้ อใดไม่ถูกต้ องเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้ าที่ของผู้ดาํ เนินการสถานพยาบาล
 เป็ นผู้ดาํ เนินการสถานพยาบาลกี่แห่งก็ได้ โดยเวลาที่ประกอบวิชาชีพ(ตรวจรักษา) ต้ องไม่ตรงกัน
 จัดให้ มีผ้ ูประกอบวิชาชีพตลอดเวลาทําการ
 ควบคุมดูแลมิให้ มีการใช้ หรือยินยอมให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ สถานพยาบาลประกอบกิจการผิดประเภท
หรือผิดลักษณะ
 ควบคุมดูแลผู้ให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎหมายว่าด้ วย
การประกอบวิชาชีพตามสาขา
...3/3.ข้ อใด

-33. ข้ อใดถูกต้ องตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541
 สามารถเปิ ดกิจการสถานพยาบาลได้ ต้งั แต่วันที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคําขอและคุณสมบัติถูกต้ อง และ
รับเรื่องไว้
 การเลิกกิจการ ต้ องแจ้ งเลิกเป็ นหนังสือและจัดทํารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ ผู้อนุญาต
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสิบห้ าวัน
 เมื่อได้ รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้ วสามารถออกหน่วยให้ บริการตรวจสุขภาพตาม
โรงงานต่างๆ ได้
 เมื่อผู้ดาํ เนินการหรือผู้ประกอบวิชาชีพติดธุระ ผู้ดูแลคลินิกสามารถเปิ ดร้ านเพื่อรับนัดผู้ป่วยได้
4. ข้ อใดต้ องแจ้ งให้ สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ
 เปลี่ยนผู้ดาํ เนินการ
 แก้ ไขเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบวิชาชีพ
 เพิ่มขนาดสถานพยาบาล
 ถูกทุกข้ อ
5. ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาลมีอายุก่ปี ี
 1 ปี
 2 ปี
 5 ปี
 10 ปี
6. ใบอนุญาตให้ ดาํ เนินการสถานพยาบาลมีอายุก่ปี ี
 1 ปี
 2 ปี
 5 ปี
 10 ปี
7. ข้ อใดผิด
 ต่ออายุใบอนุญาตทุกปี
 ชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลทุกปี
 ในการยื่นคําขออนุญาตแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการประกอบกิจการและการดําเนินการ
สถานพยาบาล ต้ องแนบสมุดทะเบียนสถานพยาบาลทุกครั้ง
 ไม่มีข้อใดผิด
8. รายการใดที่ไม่ต้องแสดงไว้ ท่สี ถานพยาบาลอย่างเปิ ดเผยและเห็นได้ ง่ายตาม พรบ.สถานพยาบาลฯ
 ใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตให้ ดาํ เนินการสถานพยาบาล
 รูปถ่ายและรายละเอียดการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
 ใบกํากับภาษี
 อัตราค่ารักษาและค่าบริการ ประกาศสิทธิผ้ ูป่วย หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมประจําปี

