
 
 

 

 

หลักฐานการรับค าขออนุญาต  เปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพของสถานพยาบาล 
                                                (ยกเลิก หรือ เพิ่มผู้ประกอบวิชาชีพ) 
 

สถานที่ชื่อ..................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.................................................... 
เลขรับ.......................................วันที่รับเอกสาร.........................................วันที่ลงข้อมูลในระบบ........................................... 

 
         เอกสารครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ   เมื่อวันที่.......….....…/.….…………..…/…….………...  

 ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่   ลงชื่อ............................................ผู้อขอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ 
  
         เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อก าหนด หรือ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในกฎกระทรวง  ให้เพ่ิมเติมเอกสารหรือ 
        แก้ไขรายการดังต่อไปนี้. 

 ………………………………………………….………………………….….………….….….…………………………………………………….. 
 ………………………………………………….………………………….….………….……………………………………………………………. 
 ………………………………………………….………………………….….…………………………………………….……….…..……………. 
 ………………………………………………….………………………….….………………………………………………………..…..…………. 
 ………………………………………………….………………………….….………………………………………………………..…..…………. 

 ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่   ลงชื่อ............................................ผู้อขอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ 
     วันที…่…….......…/.………………..…/………….….….. 
      

รายการเอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. การเพิ่มผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
 แบบฟอร์ม “ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ส.พ.๑๐)”      ๑  ฉบับ 
 ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ    ๑   ฉบับ 

 กรณีนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  ประทับตราส าคัญของบริษัท ส าเนาบัตรประชาชน
กรรมการผู้มีอ านาจ และเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร   ๑  ชุด 

 กรณีให้ผู้อื่นด าเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจ   (ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ส าหรับท าการแทนคร้ัง
เดียว, ๓๐ บาท ส าหรับท าการแทนหลายครั้ง  มีการระบุสิ่งที่ต้องการให้ด าเนินการแทน เช่น การแก้ไข ตัด
ทอน เพิ่มเติมข้อความในเอกสาร และการรับหลักฐานต่างๆ)  พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน  ๑   ชุด 

 แบบฟอร์ม “หนังสือแสดงความจ านงเป็นผู้ปฏิบตัิงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ(ส.พ.๖)”  
 คนละ       ๑   ฉบับ 
 ส าเนาบัตรประชาชน/ ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ประกอบวิชาชีพ                        คนละ   ๑   ฉบับ 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ คนละ     ๑   ฉบับ 
 ส าเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมตัิบัตร หรือหนังสือรับรอง (ถ้ามี)                 คนละ      ๑   ฉบับ 
 กรณีเป็นคลินิก   
       แนบรูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรง ขนาด  ๘  X  ๑๓ เซนติเมตร  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี    คนละ     ๑   ใบ 

 แนบรูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรง ขนาด ๒.๕ X ๓ เซนติเมตร    ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี    คนละ     ๑   ใบ 
 กรณีเป็นสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน   
      แนบรูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรง ขนาด ๒.๕ X ๓ เซนติเมตร ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ป ี คนละ    ๑   รูป 
 สมุดทะเบียนสถานพยาบาล    ๑   เล่ม 

 

หน้า ๑  
ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้
กรอก  
ให้แนบมาพร้อมชุดค าขอ 



 
 

  

                                      แบบ ส.พ. ๑๐ 

                   เลขรับที่ ……………........……………… 

                       วันที่ ……..…………………….......….… 

                       ลงช่ือ …………………………ผู้รับค าขอ 

 

 

 

 ค าขอเปลีย่นแปลงรายการ 

ใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล   

 

เขยีนที่ ………………………………………………….………….………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

วันที่ ……..……... เดอืน ……………………………………. พ.ศ. …..…. 
 

๑. ข้าพเจ้า 

         ๑.๑ ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

 

เลขประจ าตวั                                                                  สญัชาต ิ………………………..……..… อายุ …………………… ปี           

 

         ๑.๒ นิตบุิคคล…….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

โดย (๑) ……………………..…………………………………………………………….……………….. เลขประจ าตวั 
 

และ (๒) …………………………………………………………………………………………………….….เลขประจ าตวั 
 

เป็นนิตบุิคคลประเภท ……………………………………….………. จดทะเบยีนเมื่อ ……………………………...……..…..เลขทะเบยีน ……………….………………. 
 

ได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาลประเภทที่        ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื         รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื …….……….….....เตยีง 

ลักษณะของสถานพยาบาล ………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………………………. 

ตามใบอนุญาตที่ ……………………………………………………………..………… ออกให้ ณ วันที่ …………………. เดอืน ……………………………..………. พ.ศ. …. 

ณ สถานพยาบาลชื่อ…………………………………….………………..……………………………….... ตั้งอยู่เลขที่ …………..………….. หมู่ที่ ……………….……………… 

ซอย/ตรอก …………….…..….……………….……. ถนน ……………..…………………………………………. ต าบล/แขวง ………………………….………………………….. 

อ าเภอ/เขต .………………………..…………. จังหวัด …………………………………รหัสไปรษณยี…์……….…………. โทรศัพท ์………….………….…………...…….

โทรสาร…………………………………………………………………. ไปรษณยี์อเิลก็ทรอนิกส…์…………………………………………………………………………….…..……….. 

 

๒. มคีวามประสงคข์อแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต  ดงัต่อไปนี้   

         เปล่ียนชื่อสถานพยาบาล เป็น………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         เปล่ียนชื่อตวั ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาต เป็น……………………………………………………………………………………………………………………. 

         เปล่ียนเลขที่ตั้ง  ชื่อถนน  ต าบลหรือแขวง  อ าเภอหรือเขต  จังหวัด  (ตามที่ทางราชการก าหนด) 

         การเปล่ียนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ได้รับวุฒิบตัร หรือหนังสอือนุมตั ิจ านวน…………………….ราย 

         เป็น……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

         เปล่ียนแปลง วัน/เวลาเปิดท าการ เป็น…………………………………………………………………………………………………………………..………… 

                     …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

        อื่นๆ ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

พร้อมกบัค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย  คอื 

        ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล                     เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกบัการขอเปล่ียนแปลง 

        สมุดทะเบยีนสถานพยาบาล                                        ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

        เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(ลายมอืชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้รับอนุญาต 
 

                    ( ……………………………….………..…………………….. ) 

                                                                                       



แบบ ส.พ. ๖ 

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 

โดยปฏิบัติงานตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้  
 


