แบบ ส.พ. ๑
เลขรับที่ ..…………………………………
วันที่ ……………..……………………….…
ลงชื่อ …………………………ผู้รับคาขอ

คาขออนุมตั ิแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
ประเภททีไ่ ม่รบั ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
เขียนที่ ………………………………………………….………….…………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
วันที่ …….…… เดือน ……………………………………. พ.ศ. …………..
๑. ข้ าพเจ้ า
 ๑.๑ ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขประจาตัว

สัญชาติ ………………………..……..… อายุ …………………… ปี
๑.๒ นิตบิ ุคคล…….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………..…………………………………………………………….……………….. เลขประจาตัว
และ (๒) …………………………………………………………………………………………………….….เลขประจาตัว
เป็ นนิตบิ ุคคลประเภท ……………………………………….………. จดทะเบียนเมื่อ ……………………………...……..…..เลขทะเบียน ……………….……………….
๑.๓ มี
บ้ าน
สานักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ……………..…… หมู่ท่ี ……….… ซอย/ตรอก ………………………….……………
ถนน ………………………….……………….…….. ตาบล/แขวง …………………..……………………………. อาเภอ/เขต ……………….………………..…………………….
จังหวัด ………………...………………………………….. รหัสไปรษณีย…์ …………....……………… โทรศัพท์ ………………………………………………………….……….…
โทรสาร..…………………………………………………..……….…. ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์……………………………………….…………………………………………………….
๒. ขออนุมตั แิ ผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน
๒.๑ สถานพยาบาลมีลักษณะเป็ น
คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ……………………….…………
คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ……………………………………............
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิกกายภาพบาบัด
คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกการแพทย์แผนไทย
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สหคลินิก ประกอบด้ วย ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
๒.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล โดย ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๓. ณ สถานพยาบาลตั้งอยู่เลขที่ ……………………… ซอย/ตรอก …………….…….….………………… ถนน ……..………….……………………………
ตาบล/แขวง ………………………………...…………………..อาเภอ/เขต …………………….………………………..…จังหวัด……………………………………………...…….
รหัสไปรษณีย์ ……………………………….…………….…….. โทรศัพท์ …………….……………………………..…………โทรสาร………………………………………………….
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๒
พร้ อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้ วยจานวน .............. ฉบับ คือ
แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
แผนที่แสดงที่ต้งั ของสถานพยาบาลและสิ่งปลูกสร้ าง
แผนผังภายในบริเวณสถานพยาบาล
ในบริเวณใกล้ เคียง
สาเนาทะเบียนบ้ านผู้ขออนุญาต
สาเนาบัตรประจาตัว
สาเนาทะเบียนบ้ านของที่ต้งั สถานพยาบาล
ใบรับรองแพทย์
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มอี านาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคล (กรณีผ้ ยู ่ นื คาขอเป็ นนิตบิ ุคคล)
สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานพยาบาล
อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
๑. ไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ หรือคาสั่งที่ชอบด้ วยกฎหมายถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒. ไม่เป็ นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๔. ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริต คนไร้ ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้ย่ นื คาขอ
( …..…………..………………………………………..)

หมายเหตุ

1. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง หน้ าข้ อความที่ต้องการ
2. กรณีมอบอานาจให้ ผ้ อู ่นื ดาเนินการแทนต้ องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ และบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจ

แบบ ส.พ. ๒

แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
ประเภททีไ่ ม่รบั ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
๑. ลักษณะของสถานพยาบาล
คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ……………………….…………
คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ……………………………………............
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิกกายภาพบาบัด
คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกการแพทย์แผนไทย
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สหคลินิก ประกอบด้ วย ………..…………………………………………………..……………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒. บริการที่จัดให้ มเี พิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๓. ลักษณะอาคารซึ่งใช้ เป็ นที่ต้งั สถานพยาบาล
เป็ นอาคารสถานพยาบาลโดยเฉพาะ
เป็ นอาคารอยู่อาศัย
เป็ นห้ องแถว
เป็ นตึกแถว
เป็ นบ้ านแถว
เป็ นบ้ านแฝด
เป็ นอาคารพาณิชย์
ตั้งอยู่ในศูนย์การค้ า
อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………….……… มี……………………..……คูหา………..………………ชั้น
๔. พื้นที่……………………………………ตารางเมตร กว้ าง………………………เมตร ยาว………………………..เมตร สูง………………………….เมตร
๕. จานวนของผู้ประกอบวิชาชีพ.................................คน
๖. ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลชื่อ ……………………………………………………………. เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ…………………………..
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการตามแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ………..……………………………… วันนับแต่วนั ยื่นแบบ ส.พ.๑
(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้ย่ นื คาขอ
( …..…………..………………………………………..)
อนุมตั ิ
(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้อนุญาต

วันที่……………………………………………………………………………
หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง

หน้ าข้ อความที่ต้องการ

แบบ ส.พ. ๕
เลขรับที่ ..…………………………………
วันที่ ……………..……………………….…
ลงชื่อ …………………………ผู้รับคาขอ

คำขออนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
เขียนที่ ………………………………………………….………….…………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
วันที่ ……..…… เดือน ……………………………………. พ.ศ. …………..
๑. ข้ าพเจ้ า
๑.๑ ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขประจาตัว

สัญชาติ ………………………..……..… อายุ …………………… ปี
๑.๒ นิตบิ ุคคล…….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………..…………………………………………………………….……………….. เลขประจาตัว
และ (๒) …………………………………………………………………………………………………….….เลขประจาตัว
เป็ นนิตบิ ุคคลประเภท ……………………………………….………. จดทะเบียนเมื่อ ……………………………...……..…..เลขทะเบียน ……………….……………….
๑.๓ มี
บ้ าน
สานักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ……………..…… หมู่ท่ี ……….… ซอย/ตรอก ………………………….……………
ถนน ………………………….……………….…….. ตาบล/แขวง …………………..……………………………. อาเภอ/เขต ……………….………………..…………………….
จังหวัด ………………...………………………………….. รหัสไปรษณีย…์ …………....……………… โทรศัพท์ ………………………………………………………….……….…
โทรสาร..…………………………………………………..……….…. ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์……………………………………………………….…………………………………….
ขอรับใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่
ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน
รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน ………….…… เตียง
๒. ลักษณะของสถานพยาบาล
๒.๑ ลักษณะของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน
คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ……………………….…………
คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ……………………………………............
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิกกายภาพบาบัด
คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกการแพทย์แผนไทย
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สหคลินิก ประกอบด้ วย …………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
บริการที่จัดให้ มเี พิ่มเติม
ห้ องเอกซเรย์
ห้ องไตเทียม
ห้ องผ่าตัด
ห้ องฝังเข็ม
อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………..…
๒.๒ ลักษณะของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน จานวน………………………………………..เตียง
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลเฉพาะทาง ……………………..………… สถานพยาบาลเวชกรรมทั่วไป
สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง …………………................................................. สถานพยาบาลทันตกรรมทั่วไป
สถานพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทาง …………….................................................. สถานพยาบาลการผดุงครรภ์
สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒
บริการที่จัดให้ มเี พิ่มเติม
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูตนิ รีเวชกรรม กุมารเวชกรรม
แผนกเทคนิคการแพทย์
แผนกออร์โธปิ ดิกส์
แผนกโรคผิวหนัง
แผนกการผสมเทียม
แผนกกายภาพบาบัด
แผนกการแพทย์แผนไทย
แผนกโภชนาการ
แผนกซักฟอก
หอผู้ป่วยหนัก
ห้ องตรวจภายในและขูดมดลูก
ห้ องผ่าตัดเล็ก
ห้ องให้ การรักษา
ห้ องทารกหลังคลอด
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
ห้ องไตเทียม
ห้ องทันตกรรม
รังสีวินจิ ฉัยด้ วยคอมพิวเตอร์
การผ่าตัดเปิ ดหัวใจ
การสวนหัวใจ
รังสีบาบัด
การตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
การสลายนิ่วด้ วยเครื่องมือ
ห้ องเก็บศพ
แผนกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
แผนกการนวด
แผนกการแพทย์แผนจีน
อื่นๆ ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓.วัน/เวลาที่ขออนุญาตประกอบกิจการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทาการ) ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ณ สถานพยาบาลชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ตั้งอยู่เลขที่ …………………….. หมู่ท่ี ……………… ซอย/ตรอก ………………………………………………… ถนน ………………………………………………………………
ตาบล/แขวง …………….……………………. อาเภอ/เขต ………………..………….…………. จังหวัด ……………………………….รหัสไปรษณีย…์ ……………………
โทรศัพท์ ………………………………..…………โทรสาร…………………………………………………… ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์………………………………………………..
พร้ อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้ วย จานวน……………..ฉบับ คือ
สาเนาบัตรประจาตัว
หนังสือแสดงความจานงเป็ นผู้ปฏิบตั งิ านตามแบบ ส.พ. ๖
สาเนาทะเบียนบ้ านผู้ขออนุญาต
พร้ อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาเนาทะเบียนบ้ าน
สาเนาทะเบียนบ้ านของที่ต้งั สถานพยาบาล
และสาเนาบัตรประจาตัว ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ใบรับรองแพทย์
สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานพยาบาล
สาเนาวุฒิบตั ร หรือหนังสืออนุมตั ิ (ถ้ ามี)
หนังสืออนุมตั แิ ผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มอี านาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคล (กรณีผ้ ยู ่ นื คาขอเป็ นนิตบิ ุคคล)
แผนที่แสดงที่ต้งั สถานพยาบาลและสิ่งปลูกสร้ างในบริเวณใกล้ เคียง
เอกสารแสดงลักษณะของสถานพยาบาล โดยมีรายการ ดังต่อไปนี้
(ก) แบบผังหลักของพื้นที่ท่ตี ้งั อาคารสถานพยาบาล
(ข) แบบแสดงภาพอาคารภายนอกสถานพยาบาลอย่างน้ อยด้ านหน้ าและด้ านข้ าง
(ค) แบบแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้ สอยพร้ อมระบุช่ อื ให้ แสดงทุกชั้น ทุกอาคาร
(ง) ผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่สาคัญในแต่ละส่วนอาคาร
(จ) ผังการสัญจรของผู้ใช้ สอยแต่ละประเภทในอาคาร
(ฉ) เส้นทางหนีไฟและอุปกรณ์ดบั เพลิงภายในอาคาร
(ช) ระบบการระบายนา้ และบาบัดนา้ เสีย

๓
กรณีสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน จะต้ องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
(ก) แบบแปลนสถานพยาบาลพร้ อมแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลที่ได้ รับอนุมตั ิ
(ข) ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร
(ค) หนังสือแสดงความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อมตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
อื่น ๆ (ถ้ ามี)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
1. ไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาหรือคาสั่งที่ชอบด้ วยกฎหมายถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้ กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2. ไม่เป็ นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
4. ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริต คนไร้ ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ

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

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง หน้ าข้ อความที่ต้องการ
2. กรณีมอบอานาจให้ ผ้ อู ่นื ดาเนินการแทนต้ องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ และบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจ

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 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

แบบ ส.พ. ๑๘
เลขรับที่ ..………………………………….
วันที่ ……………..……………………….….
ลงชื่อ ……….………………… ผู้รับคาขอ

คำขอรับใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
คำขอเปลีย่ นตัวผูด้ ำเนินกำรสถำนพยำบำล
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 นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลประเภทที่.………………………….…….... ลักษณะของสถานพยาบาล………..………………………………………………
ณ สถานพยาบาลชื่อ……………………………………………..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

