
                                          แบบ ส.พ. ๑๕
                       เลขรับที่ ..…………………………………
                       วันที่ ……………..……………………….…
                      ลงชื่อ …………………………ผูรับคํ าขอ

                                            ค ําขอใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล
                                            ค ําขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล

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

ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่   ไมรับผูปวยไวคางคืน      รับผูปวยไวคางคืน ………….…………… เตียง
ลักษณะของสถานพยาบาล ………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………….
ตามใบอนุญาตที่ ……………………………………………………………..………… ออกให ณ วันที่ …………………. เดือน ……………………………..………. พ.ศ. ….
ณ สถานพยาบาลชื่อ…………………………………….………………..……………………………….... ตั้งอยูเลขที่ …………..………….. หมูท่ี ……………….………………
ซอย/ตรอก …………….…..….……………….……. ถนน ……………..…………………………………………. ตํ าบล/แขวง ………………………….…………………………..
อํ าเภอ/เขต .…………………….………………..…………. จังหวัด ………………………………………………..…รหัสไปรษณีย……………………………………………………
โทรศัพท ……………………………………………….………โทรสาร…………………………………………………….. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส……………………………………

๒. มีความประสงคขอใบแทน  ใบอนุญาต   เนื่องจาก      ถูกทํ าลายในสาระสํ าคัญ      สูญหาย
    สมุดทะเบียนสถานพยาบาล  เนื่องจาก     ถูกทํ าลายในสาระสํ าคัญ      สูญหาย

ท่ี……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เม่ือวันที่…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

พรอมกับคํ าขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย จํ านวน ………………………………. ฉบับ คือ
 สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน
 สํ าเนาทะเบียนบาน
 สํ าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงคและผูมีอํ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล)
 ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (กรณีถูกทํ าลาย)
 สมุดทะเบียนสถานพยาบาล  (กรณีถูกทํ าลาย)
 เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผูรับอนุญาต
             ( …………………………………..…………………….. )

หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย √ ในชอง  หนาขอความที่ตองการ



                                         แบบ ส.พ. ๑๖
                       เลขรับที่ ..…………………………………
                       วันที่ ……………..……………………….…
                      ลงชื่อ …………………………ผูรับคํ าขอ

ค ําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล

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

ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่   ไมรับผูปวยไวคางคืน      รับผูปวยไวคางคืน ………….…………… เตียง
ลักษณะของสถานพยาบาล ………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………….
ตามใบอนุญาตที่ ……………………………………………………………..………… ออกให ณ วันที่ …………………. เดือน ……………………………..………. พ.ศ. ….
ณ สถานพยาบาลชื่อ…………………………………….………………..……………………………….... ตั้งอยูเลขที่ …………..………….. หมูท่ี ……………….………………
ซอย/ตรอก …………….…..….………..... ………. ถนน ……………..…………………………………………. ตํ าบล/แขวง ………………………….…………………………..
อํ าเภอ/เขต .…………………………………………………….จังหวัด ………………………………………………….……รหัสไปรษณีย……………………………….……………….
โทรศัพท ....………………………………………………โทรสาร…………………………………………….. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส………………………………….……………

๒. มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้
     การลดหรือเพ่ิมแผนกบริการ
     การลดหรือเพ่ิมจํ านวนเตียงรับบริการในแผนกผูปวยในหรือแผนกผูปวยหนัก
     การลดหรือเพ่ิมจํ านวนหองผาตัดหรือหองคลอด
     การเปลี่ยนลักษณะของสถานพยาบาลจากที่ไดรับอนุญาตไวแลว
     การเปลี่ยนลักษณะการใชสอยอาคาร  โดยการยายสถานที่หรือแผนกบริการภายในอาคารจากผังเดิมที่ไดรับอนุญาต
         ไวแลว
     การเพ่ิมหรือลดอุปกรณ
     การกอสรางอาคารขึ้นใหมท่ีตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
     การกอสรางอาคารขึ้นใหมท่ีทํ าใหตองเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
     การดัดแปลงอาคารที่กอใหเกิดผลกระทบตอการบริการผูปวยในระหวางการดํ าเนินการดัดแปลงนั้น
     การดัดแปลงอาคารที่ทํ าใหตองเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
     อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



๒

พรอมกับคํ าขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ ท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงมาดวย จํ านวน ................ ฉบับ คือ
 สํ าเนาบัตรประจํ าตัว  สํ าเนาทะเบียนบาน
 หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ                                                สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
 หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเปนนิติบุคคล)               กรณีสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน
 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานพยาบาลและอาคารใกลเคียง                   และเปนการเพ่ิมบริการหรือกอสรางอาคารขึ้นใหม
 แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางแสดงลักษณะภายในอาคาร          หรือดัดแปลงอาคาร จะตองมี

     สวนที่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม                                       - หลักฐานการอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
 ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล                        - ใบอนุญาตใชอาคาร (เฉพาะกรณีกอสราง
 ใบแสดงความจํ านงเปนผูปฏิบัติงาน ตามแบบ ส.พ. ๖               อาคารขึ้นใหมหรือดัดแปลงอาคาร)

           พรอมสํ าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สํ าเนาทะเบียนบาน    - หนังสือรับรองการจัดทํ ารายงานการวิเคราะห
                 และสํ าเนาบัตรประจํ าตัวของผูประกอบวิชาชีพ (กรณีเพ่ิม           ผลกระทบสิ่งแวดลอมของกระทรวงวิทยาศาสตร
         บริการหรือเพ่ิมจํ านวนเตียง)                                              เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (เฉพาะกรณีกอสราง

 สํ าเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ จากสภาวิชาชีพ                อาคารขึ้นใหมหรือดัดแปลงอาคาร)
            ในสาขาที่ใหบริการ (ถามีการใหบริการเฉพาะสาขา)

 อ่ืนๆ…………………………………………………..

(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผูรับอนุญาต

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

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

                ผูรับมอบอํ านาจ  และบัตรประชาชนของผูมอบอํ านาจ



                                         แบบ ส.พ. ๑๗
                       เลขรับที่ ..…………………………………
                       วันที่ ……………..……………………….…
                       ลงช่ือ …………….....…………… ผูรับ

หนังสือแจงเลิกกิจการสถานพยาบาล
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

ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่   ไมรับผูปวยไวคางคืน      รับผูปวยไวคางคืน ………….…………… เตียง
ลักษณะของสถานพยาบาล ………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………….
ตามใบอนุญาตที่ ……………………………………………………………………… ออกให ณ วันที่ …………………. เดือน ……………………………..………. พ.ศ. …...
ณ สถานพยาบาลชื่อ…………………………………….………………..……………………………….... ตั้งอยูเลขที่ …………..………….. หมูท่ี ……………….………………
ซอย/ตรอก …………….…..….…………….………. ถนน ……………..…………………………………………. ตํ าบล/แขวง ………………………….…………………………..
อํ าเภอ/เขต .…………………………………..…………. จังหวัด …………………………………………….………..รหัสไปรษณีย…………………………………………………….
โทรศัพท ……………………………………………….………โทรสาร………………………………………………………… ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส………………………………..

๒. มีความประสงคจะเลิกกิจการสถานพยาบาล เนื่องจาก ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
ท้ังนี้ตั้งแต ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. เปนตนไป

พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย จํ านวน .................... ฉบับ คือ
 ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตใหดํ าเนินการสถานพยาบาล
 สมุดทะเบียนสถานพยาบาล

สํ าหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน จะตองจัดทํ ารายงานการดํ าเนินการ ดังตอไปนี้แนบมาดวย คือ
 รายงานยอดผูปวยที่คงคางอยูในสถานพยาบาลและแผนการดํ าเนินการตอผูปวยที่ยังคงคางอยูหลังจากเลิกกิจการ

     สถานพยาบาล
 รายงานการประกาศแจงเลิกกิจการสถานพยาบาลทางหนังสือพิมพและหรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีแพรหลาย เพ่ือใหผูปวย

     มาขอรับเวชระเบียน ฟลมเอกซเรย และอ่ืน ๆ
 รายงานการจํ าหนายเวชระเบียน ฟลมเอกซเรย และอ่ืน ๆ ท่ียังไมมีผูมาขอรับ

(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผูรับอนุญาต
             ( …………………………………..…………………….. )

        รับทราบ
(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผูอนุญาต

                ( …………………………………..…………………….. )
                                                                                              วันที่ ………… เดือน ………………….. พ.ศ. ………..
หมายเหตุ    1.ใสเครื่องหมาย √ ในชอง  หนาขอความที่ตองการ

    2. กรณีมอบอํ านาจใหผูอ่ืนดํ าเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํ านาจติดอากรแสตมป พรอมสํ าเนาบัตรประชาชนของ
                ผูรับมอบอํ านาจ  และบัตรประชาชนของผูมอบอํ านาจ



แบบคํ าขอ ฉบับที่๑ /สถานพยาบาล


