
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การกําหนดแบบตามกฎกระทรวงว"าด#วยการดําเนินการ 

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ 

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

 

โดยท่ีกฎกระทรวงว"าด#วยการดําเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ได#กําหนดให#ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจกําหนด
แบบตามกฎกระทรวงว"าด#วยการดําเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

อาศัยอํานาจตามความในข#อ ๑ ข#อ ๕ ข#อ ๗ ข#อ ๘ ข#อ ๙ และข#อ ๑๐ ของ
กฎกระทรวงว"าด#วยการดําเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป:นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให#กระทําได#โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห"งกฎหมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออก
ประกาศไว#ดังต"อไปน้ี 

 

ข#อ ๑๑  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี ให#ใช#บังคับต้ังแต"วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป:นต#นไป 

 

ข#อ ๒  แบบคําขอรับใบอนุญาตให#ดําเนินการสถานพยาบาล ให#เป:นไปตามแบบ 
ส.พ. ๑๘ ท#ายประกาศน้ี 

 

ข#อ ๓  แบบใบอนุญาตให#ดําเนินการสถานพยาบาล ให#เป:นไปตามแบบ ส.พ. ๑๙ 
ท#ายประกาศน้ี 

 

ข#อ ๔  แบบคําขอเปลี่ยนตัวผู#ดําเนินการสถานพยาบาล ให#เป:นไปตามแบบ ส.พ. ๑๘ 
ท#ายประกาศน้ี 

 

ข#อ ๕  แบบคําขอต"ออายุใบอนุญาตให#ดําเนินการสถานพยาบาล ให#เป:นไปตามแบบ 
ส.พ. ๒๐ ท#ายประกาศน้ี 

 

ข#อ ๖  แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตให#ดําเนินการสถานพยาบาล
สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให#เป:นไปตามแบบ ส.พ. ๒๑ ท#ายประกาศน้ี 

 

ข#อ ๗  แบบคําขอแก#ไขเปลี่ยนแปลงรายการท่ีได#รับอนุญาตไว#แล#ว ให#เป:นไปตาม
แบบ ส.พ. ๒๒ ท#ายประกาศน้ี 
 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน#า ๙/๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

วินัย  วิริยกิจจา 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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[เอกสารแนบท#าย] 
 

๑.  คําขอรับใบอนุญาตให#ดําเนินการสถานพยาบาล คําขอเปลี่ยนตัวผู#ดําเนินการ
สถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๑๘) 

๒.  ใบอนุญาตให#ดําเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๑๙) 
๓.  คําขอต"ออายุใบอนุญาตให#ดําเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๒๐)๒ 

๔.  คําขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให#ดําเนินการสถานพยาบาลสูญหาย
หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ (แบบ ส.พ. ๒๑) 

๕.  คําขอแก#ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให#ดําเนินการสถานพยาบาล (แบบ 
ส.พ. ๒๒) 
 

(ดูข#อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๒ คําขอต"ออายุใบอนุญาตให#ดําเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๒๐) แก#ไขเพ่ิมเติมโดย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบตามกฎกระทรวงว"าด#วยการดําเนินสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เ ร่ือง การกําหนดแบบตามกฎกระทรวงว"าด#วยการดําเนิน
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัศมIวรรณวลัย/ผู#จัดทํา 
๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 
 
 
 

                                                 
๓

 ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๗๔ ง/หน#า ๒/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 


