
                                              แบบ ส.พ. ๕
                       เลขรับที่ ..…………………………………
                       วันที่ ……………..……………………….…
                      ลงชื่อ …………………………ผูรับคํ าขอ

         ค ําขออนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล

เขียนที่ ………………………………………………….………….…………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

วันที่ ……..…… เดือน ……………………………………. พ.ศ. …………..

๑. ขาพเจา
     ๑.๑ ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เลขประจํ าตัว                                                                  สัญชาติ ………………………..……..… อายุ …………………… ป

     ๑.๒ นิติบุคคล…….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………..…………………………………………………………….……………….. เลขประจํ าตัว
และ (๒) …………………………………………………………………………………………………….….เลขประจํ าตัว
เปนนิติบุคคลประเภท ……………………………………….………. จดทะเบียนเมื่อ ……………………………...……..…..เลขทะเบียน ……………….……………….

          ๑.๓ มี    บาน    สํ านักงาน   ตั้งอยูเลขที่ ……………..…… หมูท่ี ……….… ซอย/ตรอก ………………………….……………
ถนน ………………………….……………….…….. ตํ าบล/แขวง …………………..……………………………. อํ าเภอ/เขต ……………….………………..…………………….
จังหวัด ………………...………………………………….. รหัสไปรษณีย……………....……………… โทรศัพท ………………………………………………………….……….…
โทรสาร..…………………………………………………..……….…. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส……………………………………………………….…………………………………….
ขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่    ไมรับผูปวยไวคางคืน       รับผูปวยไวคางคืน ………….…… เตียง

๒. ลักษณะของสถานพยาบาล
               ๒.๑ ลักษณะของสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน

          คลินิกเวชกรรม  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ……………………….…………  คลินิกทันตกรรม
          คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ……………………………………............  คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ
          คลินิกกายภาพบํ าบัด  คลินิกเทคนิคการแพทย  คลินิกการแพทยแผนไทย
          คลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต
          สหคลินิก ประกอบดวย …………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
บริการที่จัดใหมีเพ่ิมเติม

 หองเอกซเรย        หองไตเทียม        หองผาตัด        หองฝงเข็ม
 อ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………………………………..…

              ๒.๒ ลักษณะของสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน  จํ านวน………………………………………..เตียง
 โรงพยาบาลทั่วไป      โรงพยาบาลเฉพาะทาง ……………………..…………  สถานพยาบาลเวชกรรมทั่วไป
 สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง ………………….................................................  สถานพยาบาลทันตกรรมทั่วไป
 สถานพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทาง ……………..................................................  สถานพยาบาลการผดุงครรภ
 สถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง  สถานพยาบาลการแพทยแผนไทย              สถานพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต



๒

บริการที่จัดใหมีเพ่ิมเติม
 อายุรกรรม  ศัลยกรรม  สูตินรีเวชกรรม  กุมารเวชกรรม
 แผนกเทคนิคการแพทย  แผนกออรโธปดิกส  แผนกโรคผิวหนัง  แผนกการผสมเทียม
 แผนกกายภาพบํ าบัด  แผนกการแพทยแผนไทย  แผนกโภชนาการ  แผนกซักฟอก
 หอผูปวยหนัก  หองตรวจภายในและขูดมดลูก หองผาตัดเล็ก  หองใหการรักษา
 หองทารกหลังคลอด  การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ  หองไตเทียม  หองทันตกรรม
 รังสีวินิจฉัยดวยคอมพิวเตอร  การผาตัดเปดหัวใจ  การสวนหัวใจ  รังสีบํ าบัด
 การตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแมเหล็กไฟฟา  การสลายนิ่วดวยเครื่องมือ  หองเก็บศพ
 แผนกการแพทยแผนไทยประยุกต  แผนกการนวด  แผนกการแพทยแผนจีน
 อ่ืนๆ ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๓.วัน/เวลาที่ขออนุญาตประกอบกิจการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทํ าการ) ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ณ สถานพยาบาลชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ตั้งอยูเลขที่ …………………….. หมูท่ี ……………… ซอย/ตรอก ………………………………………………… ถนน ………………………………………………………………
ตํ าบล/แขวง …………….……………………. อํ าเภอ/เขต ………………..………….…………. จังหวัด ……………………………….รหัสไปรษณีย………………………
โทรศัพท ………………………………..…………โทรสาร…………………………………………………… ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส………………………………………………..

พรอมกับคํ าขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย  จํ านวน……………..ฉบับ คือ
 สํ าเนาบัตรประจํ าตัว    หนังสือแสดงความจํ านงเปนผูปฏิบัติงานตามแบบ ส.พ. ๖
 สํ าเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต                                พรอมสํ าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สํ าเนาทะเบียนบาน
 สํ าเนาทะเบียนบานของที่ตั้งสถานพยาบาล      และสํ าเนาบัตรประจํ าตัว ของผูประกอบวิชาชีพ
 ใบรับรองแพทย                                                          สํ าเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในสถานพยาบาล
 สํ าเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ (ถามี)  หนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
 สํ าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีผูยื่นคํ าขอเปนนิติบุคคล)
 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานพยาบาลและสิ่งปลูกสรางในบริเวณใกลเคียง
 เอกสารแสดงลักษณะของสถานพยาบาล โดยมีรายการ ดังตอไปนี้  

      (ก) แบบผังหลักของพ้ืนที่ท่ีตั้งอาคารสถานพยาบาล
      (ข) แบบแสดงภาพอาคารภายนอกสถานพยาบาลอยางนอยดานหนาและดานขาง  
      (ค) แบบแสดงการแบงพ้ืนที่ใชสอยพรอมระบุชื่อใหแสดงทุกชั้น ทุกอาคาร
      (ง) ผังแสดงการติดตั้งอุปกรณเครื่องมือพิเศษที่สํ าคัญในแตละสวนอาคาร
      (จ) ผังการสัญจรของผูใชสอยแตละประเภทในอาคาร 
      (ฉ) เสนทางหนีไฟและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร
      (ช) ระบบการระบายนํ้ าและบํ าบัดนํ้ าเสีย



๓

 กรณีสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน จะตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้
     (ก) แบบแปลนสถานพยาบาลพรอมแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลที่ไดรับอนุมัติ
     (ข) ใบอนุญาตกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือ  รื้อถอนอาคาร
     (ค) หนังสือแสดงความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

 อ่ืน ๆ  (ถามี)

ขาพเจาขอรับรองวา
1. ไมเคยไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายถึงท่ีสุดใหจํ าคุก เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิด

                ท่ีไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
            2. ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดในราชกิจจานุเบกษา
            3. ไมเปนบุคคลลมละลาย
            4. ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผูยื่นคํ าขอ

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

หมายเหตุ    1. ใสเครื่องหมาย √ ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
     2. กรณีมอบอํ านาจใหผูอ่ืนดํ าเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํ านาจติดอากรแสตมป พรอมสํ าเนาบัตรประชาชนของ
         ผูรับมอบอํ านาจ  และบัตรประชาชนของผูมอบอํ านาจ


