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รายการเอกสาร/หลักฐาน 

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

 กรณีนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  ประทับตราส าคัญของบริษัท ส าเนาบัตร 
 ประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจ และเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร  ๑  ชุด 

 แบบฟอร์ม “ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.๒๒)”                       ๑  ฉบับ 
 ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับอนุญาตให้ด าเนินการ   ๑   ฉบับ 
 รูปถ่ายผู้ด าเนินการ ครึ่งตัวหน้าตรง ขนาด ๒.๕ X ๓ เซนติเมตร ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี        ๓   รูป 
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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 
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(ลายมอืชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้รับอนุญาต 
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                                                                                                                           แบบ ส.พ. ๒๒                                

                   เลขรับที่............................  
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                    ลงชื่อ ………………… ผู้รับค าขอ 

 

 

 

 

ค าขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการใบอนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาล 

 

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

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
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 □ การเปล่ียนชื่อถนน ต าบลหรือแขวง อ าเภอหรือเขต จังหวัด  เป็น……………………………………………………………………………………………… 
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 □ อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………. 

 พร้อมกบัค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วย คอื 

 □ ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 

 □ เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกบัการขอเปล่ียนแปลง 

 □ สมุดทะเบยีนสถานพยาบาล 

 □ เอกสารอื่นๆ (ถ้าม)ี...(รปูถ่าย ขนาด ๒..๕x๓ เซนตเิมตร จ านวน ๓ รปู ถ่ายไว้ไม่เกนิหนึ่งปี) 

 

 

(ลายมอืชื่อ)..................................................ผู้ด าเนินการ 

  (............................................) 

 

 

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

  (.............................................) 

 

 

 

หมายเหต ุใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง □ หน้าข้อความที่ต้องการ 



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 ุ  ใสเ่คร่ืองหมาย  ในช่อง       หน้าข้อความที่ต้องการ 

 



รายการผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

ณ วันที่..................... เดือน.................................. ปี........................  

 

 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ

ที่ 

ช่ือ-สกุล ผู้ประกอบ

วิชาชีพ 

เลขที่ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ 

วัน  /  เวลา  ที่ปฏบัิติงานในสถานพยาบาล 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 


