หน้า ๑
สาหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก
ให้แนบมาพร้อมชุดคาขอ
หลักฐานการรับคาขออนุญาต

□ คาขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล
□ คาขอเปลี่ยนตัวผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
สถานที่ชื่อ.....................................................................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ....................................................
เลขรับ.......................................วันที่รับเอกสาร.........................................วันที่ลงข้อมูลในระบบ...........................................
เอกสารครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ เมื่อวันที่.......….....…/.….…………..…/…….………...
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ............................................ผู้อขอนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ
เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อ กาหนด หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง ให้เพิ่มเติมเอกสารหรือ
แก้ไขรายการดังต่อไปนี้.
การตรวจสอบเอกสาร ครั้งที่ ๑……….………………………….….………….….….……………………………………………………..
………………………………………………….………………………….….………….…………………………………………………………….
………………………………………………….………………………….….…………………………………………….……….…..…………….
………………………………………………….………………………….….………….…………………………………………………………….
………………………………………………….………………………….….…………………………………………….……….…..…………….
………………………………………………….………………………….….………………………………………………………..…..………….
………………………………………………….………………………….….………………………………………………………..…..………….
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ............................................ผู้อขอนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ
วันที…่ …….......…/.………………..…/………….….…..
การตรวจสอบเอกสาร ครั้งที่ ๒……….………………………….….………….….….……………………………………………………..

………………………………………………….………………………….….………….…………………………………………………………….
………………………………………………….………………………….….…………………………………………….……….…..…………….
………………………………………………….………………………….….………….…………………………………………………………….
………………………………………………….………………………….….…………………………………………….……….…..…………….
………………………………………………….………………………….….………………………………………………………..…..………….
………………………………………………….………………………….….………………………………………………………..…..………….
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ............................................ผู้อขอนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ
วันที…่ …….......…/.………………..…/………….….…..

รายการเอกสารหลักฐาน
รายการเอกสารในส่วนของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
 สาเนาบัตรประชาชน
๑ ฉบับ
(กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท )
๑ ชุด
 ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลตัวจริง
๑ ฉบับ
 สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
๑ เล่ม
 กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท สาหรับทาการแทนครั้ง
เดียว, ๓๐ บาท สาหรับทาการแทนหลายครั้ง มีการระบุสิ่งที่ต้องการให้ดาเนินการแทน เช่น การแก้ไข ตัด
ทอน เพิ่มเติมข้อความในเอกสาร และการรับหลักฐานต่างๆ) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด
รายการเอกสารในส่วนของผู้ขอรับอนุญาตดาเนินการสถานพยาบาล
 ส.พ.๑๘, ส.พ.๖ อย่างละ
๑ ฉบับ
 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ
๑ ฉบับ
 สาเนา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ /ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
๑ ฉบับ
 สาเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร หรือหนังสือรับรอง (ถ้ามี)
๑ ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์
๑ ฉบับ
 รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ X ๓ เซนติเมตร ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
๓ รูป
 รูปถ่าย ขนาดรูปถ่ายขนาด ๘ X ๑๓ เซนติเมตร(ครึ่งตัวหน้าตรง)ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
๒ ใบ
 กรณียกเลิกการประกอบวิชาชีพ(ปฏิบัติงาน)ของผู้ดาเนินการคนเก่า ให้แนบบันทึกแจ้งเลิกการประกอบวิชาชีพ
พร้อมสาเนาบัตรประชาชน หรือ ผู้รับอนุญาตกรอก แบบ ส.พ.10 ยกเลิกการปฏิบัติงานของผู้ดาเนินการคนเก่า










การรับรองตัวเองของผู้ขออนุญาตดาเนินการสถานพยาบาล
ผู้ขออนุญาตดาเนินการต้องมายื่นเรื่องด้วยตัวเอง
ไม่เป็นผู้ดาเนินการอยู่แล้วสองแห่ง
สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิดตลอดเวลาทาการของคลินิก
เวลาที่ขอดาเนินการแห่งนี้ไม่ซ้าซ้อนกับเวลาที่เป็นผู้ดาเนินการของสถานพยาบาลแห่งอื่น
เวลาที่ขอดาเนินการแห่งนี้ ไม่ซ้าซ้อนกับเวลาที่เ ป็นผู้ประกอบวิชาชีพ(ผู้ทาการตรวจรักษา)
ของสถานพยาบาลแห่งอื่น
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ระหว่างการ ศึกษา/อบรม หรือ สอนหนังสือ ใดๆตลอดเวลาที่ขอดาเนินการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการดาเนินการ และ ประกอบวิชาชีพ ในระบบสารสนเทศฯไม่ซ้าซ้อน
ข้าพเจ้ารับทราบและขอรับรองว่ามีคุณสมบัติตามข้อกาหนดดังกล่าว
..........................................................
(...........................................................)
ผู้ขออนุญาตดาเนินการ

แบบ ส.พ. ๑๘

□ คาขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล
□ คาขอเปลีย่ นตัวผูด้ าเนินการสถานพยาบาล

เลขรับที่...........................
วันที่...............................
ลงชื่อ.................ผู้รับคาขอ

เขียนที่ ………………………………………………….………….…………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
วันที่ ……..……... เดือน ………………………………… พ.ศ. ….........
๑. ข้ าพเจ้ า ……………………….…..……………………………………………………….เลขประจาตัว
อายุ …………..… ปี สัญชาติ ……………………………… อยู่บ้านเลขที่ ………………..…… หมู่ท่ี ……………… ซอย/ตรอก …………………….……………….........
ถนน ………………………… ตาบล/แขวง ..……………………….………………อาเภอ/เขต ………………….……………….………. จังหวัด ……….………………….………
รหัสไปรษณีย…์ …………….….. โทรศัพท์.................................. โทรสาร.……………………….………….ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์…………………………
เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ …………….…………………..................................…......................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ………………………......…. ออกให้ ณ วันที่ ......................................
□ วุฒิบตั ร
□ หนังสืออนุมตั ิ □ หนังสือรับรอง สาขา………………………………………………………………………….…………………………………….
ขอรับใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ □ ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน □ รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน ……………..…..…….เตียง
วัน/เวลาทาการ……………………….…………………………………………….……………………………………………………. เพื่อ □ ขอดาเนินการสถานพยาบาลใหม่
□ ขอดาเนินการแทนผู้ดาเนินการสถานพยาบาลเดิม เนื่องจาก □ ผู้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาลประสงค์จะเปลี่ยน
□ ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลเดิมไม่ประสงค์จะเป็ นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลต่อไป
ลักษณะสถานพยาบาล ……………………………..…………………………….. ณ สถานพยาบาล ชื่อ …………………………………………………….………………………….
ตั้งอยู่เลขที่ …………...……….. หมู่ท่ี ……..……… ซอย/ตรอก .………………………………………………………… ถนน………………………………………………………...
ตาบล/แขวง ……………………………..……… อาเภอ/เขต ……………..……………..………. จังหวัด …………..………………….รหัสไปรษณีย…์ ....................
โทรศัพท์ ……………………..………โทรสาร...................... ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์.......................................................………………........
๒. ขณะนี้ข้าพเจ้ า
□ เป็ นผู้ดาเนินการสถานพยาบาล(แห่งอื่น) ชื่อ………………………………………………….……....……ที่ต้งั ………………………………………….………….….………
……….………………………………………….……………….….………….…….เลขที่ใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล……………….…………………………….…
วัน/เวลาปฏิบตั งิ านของผู้ดาเนินการสถานพยาบาล………………………………………………………………………………………………………………..………………..
□ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพหรือปฏิบตั งิ านหน้ าที่อ่นื ในสถานพยาบาล หรือในส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ดังนี้
(ชี้แจงชื่อ ที่ต้งั ของสถานพยาบาล หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งวัน เวลาที่ปฏิบตั งิ านด้ วย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……….
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…….
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…….
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….……………

๒

พร้ อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้ วย จานวน .......................... ฉบับ คือ
□ สาเนาบัตรประจาตัว
□ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
□ สาเนาทะเบียนบ้ าน
□ สาเนาวุฒิบตั ร หรือหนังสืออนุมตั ิ หรือ หนังสือรับรอง
□ ใบรับรองแพทย์
□ ใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล
□ สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (ถ้ ามี)
□ รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จานวน ๓ รูป ถ่ายไว้ ไม่เกินหนึ่งปี
□ รูปถ่าย ขนาด ๘ x ๑๓ เซนติเมตร จานวน ๓ รูป ถ่ายไว้ ไม่เกินหนึ่งปี
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
๑. ไม่เป็ นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลอยู่ก่อนแล้ วสองแห่ง
๒. สามารถควบคุมดูแลการดาเนินการสถานพยาบาลได้ โดยใกล้ ชิด (ในกรณีสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน
ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลต้ องสามารถปฏิบตั งิ านในสถานพยาบาลในเวลาราชการได้ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
๓. ผู้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาลยินยอมให้ ข้าพเจ้ าดาเนินการสถานพยาบาล ตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
๔. ผู้รับอนุญาตมีอานาจให้ ข้าพเจ้ าพ้ นจากหน้ าที่ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(ลายมือชื่อ) ………………………………….………………..…… ผู้ย่ นื คาขอ
( ………………………..…………………..……….. )

ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บุคคลดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลแห่งนี้

(ลายมือชื่อ) ……………………..…………………………….…. ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาต
( ………………………………....……………….. ) ให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล

หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง □ หน้ าข้ อความที่ต้องการ

แบบ ส.พ. ๖

หนังสือแสดงความจานงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในสถานพยาบาลของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เขียนที่ ………………………………………………….………….…………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
วันที่ ……..……... เดือน ……………………………………. พ.ศ. ……..
ข้ าพเจ้ า ……………………………………………………………………………………….….เลขประจาตัว
อายุ …………………….…… ปี ผู้ประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะสาขา………………………………………………………………………………..………………..
เลขที่ใบอนุญาต……………………………………..……………….……. ออกให้ วันที่ …………………..…………………………………………….…...……………..…………….
ได้ รับ
หนังสืออนุมตั ิ
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ …………………………………………………………… ออกให้ วันที่……………...….…………
อยู่บ้านเลขที่………………..…….. ซอย/ตรอก ………………………………… ถนน ……………….…………………….. ตาบล/แขวง …………..………………….…….…
อาเภอ/เขต ………………………………………..…….…….. จังหวัด …………………………………………………………… รหัสไปรษณีย…์ …………..…………..………………
โทรศัพท์ …………………………………………………โทรสาร………………………………….ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์………………………………….………………………………
ปัจจุบนั ข้ าพเจ้ า
ไม่ได้ รับราชการหรือทางานอยู่แห่งใด
รับราชการ หรือเป็ นผู้ดาเนินการสถานพยาบาล หรือทางานประจาอยู่ท่ี (ระบุสถานที่ วัน เวลาทาการ) …………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไม่เคยเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดมาก่อน
เคยเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชน
ชื่อสถานพยาบาล……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
อาเภอ/เขต ………………………………………………… จังหวัด ………………......…..……….……….. มาก่อน แต่ได้ เลิกเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
ณ สถานพยาบาลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ……………………….. เดือน ……………………..………………………………………. พ.ศ. ………………………..
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ ามิได้ อยู่ในระหว่าง พักใช้ หรือ เพิกถอน ใบอนุญาตฯ และ
ข้ าพเจ้ ายินดีท่จี ะปฏิบตั งิ านในสถานพยาบาล ………………………………………………………………….………………………………………………..……………
โดยปฏิบตั งิ านตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้ ………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………………..………………
พร้ อมนี้ข้าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้ วย คือ
สาเนาบัตรประจาตัว
สาเนาทะเบียนบ้ าน
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกอบโรคศิลปะ
สาเนาวุฒิบตั ร หรือหนังสืออนุมตั จิ ากสภาวิชาชีพ
รูปถ่ายขนาด ๘ x ๑๓ เซนติเมตร ถ่ายไว้ ไม่เกินหนึ่งปี จานวน ๑ รูป
อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...

(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้แสดงความจานง
( …..…………..……………………………….………..)

หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง

หน้ าข้ อความที่ต้องการ

