
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑ#และเง่ือนไขตามกฎกระทรวง 

ว&าด'วยการประกอบกิจการ สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวง 
ว&าด'วยวิชาชีพและจํานวนผู'ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

 
โดยท่ีกฎกระทรวงว&าด'วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และ

กฎกระทรวงว&าด'วยวิชาชีพและจํานวนผู'ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ได'กําหนดให'ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจกําหนด
แบบหลักเกณฑ#และเง่ือนไขตามกฎกระทรวงว&าด'วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงว&าด'วยวิชาชีพและลักษณะผู'ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
อาศัยอํานาจตามความในข'อ ๓ ข'อ ๕ ข'อ ๑๑  ข'อ  ๑๓ ข'อ ๑๔ ข'อ ๑๗ ข'อ ๑๘ 

ข'อ ๑๙ ข'อ ๒๒ ข'อ ๒๔ ข'อ ๒๕ ข'อ ๒๖ ข'อ ๒๙ และข'อ ๓๔ ของกฎกระทรวงว&าด'วยการประกอบ
กิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และข'อ ๑ ของกฎกระทรวงว&าด'วยวิชาชีพและลักษณะผู'ประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป?นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให'
กระทําได'โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห&งกฎหมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว' 
ดังต&อไปน้ี 

 
ข'อ ๑๑  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี ให'ใช'บังคับต้ังแต&วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป?นต'นไป 
 
ข'อ ๒  แบบคําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีไม&รับผู'ปEวยไว'

ค'างคืน ให'เป?นไปตามแบบ ส.พ. ๑ ท'ายประกาศน้ี 
 
ข'อ ๓  แบบแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม&รับผู'ปEวยไว'ค'างคืน 

ให'เป?นไปตามแบบ ส.พ. ๒ ท'ายประกาศน้ี 
 
ข'อ ๔  แบบคําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู'ปEวยไว'ค'าง

คืน ให'เป?นไปตามแบบ ส.พ. ๓ ท'ายประกาศน้ี 
 
ข'อ ๕  แบบแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู'ปEวยไว'ค'างคืน ให'เป?นไป

ตามแบบ ส.พ. ๔ ท'ายประกาศน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน'า ๕/๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข'อ ๖  แบบคําขออนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล ให'เป?นไปตามแบบ ส.พ. ๕ 

ท'ายประกาศน้ี 
 
ข'อ ๗  แบบหนังสือแสดงความจํานงเป?นผู'ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของ

ผู'ประกอบวิชาชีพ ให'เป?นไปตามแบบ ส.พ. ๖ ท'ายประกาศน้ี 
 
ข'อ ๘  แบบใบอนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล ให'เป?นไปตามแบบ ส.พ. ๗ 

ท'ายประกาศน้ี 
 
ข'อ ๙  แบบสมุดทะเบียนสถานพยาบาลประเภทท่ีไม&รับผู'ปEวยไว'ค'างคืน ให'เป?นไป

ตามแบบ ส.พ. ๘  ท'ายประกาศน้ี 
 
ข'อ ๑๐  แบบสมุดทะเบียนสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู'ปEวยไว'ค'างคืน ให'เป?นไป

ตามแบบ ส.พ. ๙  ท'ายประกาศน้ี 
 
ข'อ ๑๑  กรณีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญให'

ผู'รับอนุญาตแจ'งต&อผู'อนุญาตเพ่ือขอรับสมุดทะเบียนสถานพยาบาล ภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับจาก
วันท่ีผู'รับอนุญาตได'พบว&าสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ตามแบบ
ใน ส.พ. ๑๕ ท'ายประกาศน้ี โดยผู'รับอนุญาตจะต'องเป?นผู'รับผิดชอบค&าสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
ฉบับใหม& 

ให'พนักงานเจ'าหน'าท่ีที่รับผิดชอบคัดสําเนาของสถานพยาบาลน้ันตามรายการท่ีระบุ
ไว'ในข'อ ๑๔ แห&งกฎกระทรวงว&าด'วยการประกอบกิจการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงในสมุด
ทะเบียนสถานพยาบาล โดยให'ระบุ “ฉบับแทน” ไว'หน'าสมุดทะเบียนสถานพยาบาล และให'พนักงาน
เจ'าหน'าท่ีรับรองสําเนาในเอกสารทุกแผ&น 

 
ข'อ  ๑๒  แบบคําขอเปลี่ ยนแปลงรายการใบอนุญาตให'ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล ให'เป?นไปตามแบบ ส.พ. ๑๐ ท'ายประกาศน้ี 
 
ข'อ ๑๓  แบบคําขอต&ออายุใบอนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล ให'เป?นไป

ตามแบบ ส.พ. ๑๑ ท'ายประกาศน้ี 
 
ข'อ ๑๔  แบบหลักฐานการชําระค&าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลให'

เป?นไปตามแบบ ส.พ. ๑๒  ท'ายประกาศน้ี 
 
ข'อ ๑๕  แบบคําขอโอนใบอนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล ให'เป?นไปตาม

แบบ ส.พ. ๑๓ ท'ายประกาศน้ี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข'อ ๑๖  แบบหนังสือแสดงความจํานงเป?นผู' รับอนุญาตให'ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล กรณีผู'รับอนุญาตตาย ให'เป?นไปตามแบบ ส.พ. ๑๔ ท'ายประกาศน้ี 

 
ข'อ ๑๗  แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล ให'เป?นไป

ตามแบบ ส.พ. ๑๕ ท'ายประกาศน้ี 
 
ข'อ ๑๘  แบบคําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล ให'แตกต&างไป

จากท่ีระบุในใบอนุญาต หรือก&อสร'างอาคารข้ึนใหม& หรือดัดแปลงอาคารเกินกว&าท่ีได'รับอนุญาตไว'เดิม 
ให'เป?นไปตามแบบ ส.พ. ๑๖ ท'ายประกาศน้ี 

 
ข'อ ๑๙  แบบหนังสือแจ'งเลิกกิจการสถานพยาบาล ให'เป?นไปตามแบบ ส.พ. ๑๗ 

ท'ายประกาศน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
วินัย  วิริยกิจจา 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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[เอกสารแนบท'าย] 
 

๑.๒ คําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีไม&รับผู'ปEวยไว'ค'างคืน 
(แบบ ส.พ. ๑) (ปรับปรุง) 

๒.๓ แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีไม&รับผู'ปEวยไว'ค'างคืน (แบบ ส.พ. ๒) 
(ปรับปรุง) 

๓.๔ คําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู'ปEวยไว'ค'างคืน 
(แบบ ส.พ. ๓) (ปรับปรุง) 

๔.๕ แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู'ปEวยไว'ค'างคืน (แบบ ส.พ. ๔) 
(ปรับปรุง) 

๕.๖ คําขออนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๕) (ปรับปรุง) 
๖.๗ หนังสือแสดงความจํานงเป?นผู'ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู'ประกอบ

วิชาชีพ (แบบ ส.พ. ๖) (ปรับปรุง) 

                                                 
๒ คําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีไม&รับผู'ปEวยไว'ค'างคืน 

(แบบ ส.พ. ๑) แก'ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑ#และ
เง่ือนไขตามกฎกระทรวงว&าด'วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตาม
กฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผู'ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓ แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีไม&รับผู'ปEวยไว'ค'างคืน (แบบ ส.พ. ๒) แก'ไขเพ่ิมเติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑ#และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงว&าด'วยการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผู'ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔ คําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู'ปEวยไว'ค'างคืน (แบบ ส.พ. ๓) 
แก'ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑ#และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงว&า
ด'วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผู'ประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๕ แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู'ปEวยไว'ค'างคืน (แบบ ส.พ. ๔) แก'ไขเพ่ิมเติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑ#และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงว&าด'วยการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผู'ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖ คําขออนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๕) แก'ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑ#และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงว&าด'วยการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผู'ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗ หนังสือแสดงความจํานงเป?นผู'ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู'ประกอบวิชาชีพ (แบบ ส.พ. ๖) 
แก'ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑ#และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงว&า
ด'วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผู'ประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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๗. ใบอนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๗) 
๘ สมุดทะเบียนสถานพยาบาลประเภทท่ีไม&รับผู'ปEวยไว'ค'างคืน (แบบ ส.พ. ๘) 
๙ สมุดทะเบียนสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู'ปEวยไว'ค'างคืน (แบบ ส.พ. ๙) 
๑๐. คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ 

ส.พ. ๑๐) 
๑๑. คําขอต&ออายุใบอนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๑๑) 
๑๒. หลักฐานการชําระค&าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ 

ส.พ. ๑๒) 
๑๓. คําขอโอนใบอนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๑๓) 
๑๔. หนังสือแสดงความจํานงเป?นผู'รับอนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

กรณีผู'รับอนุญาตตาย (แบบ ส.พ. ๑๔) 
๑๕. คําขอใบแทนใบอนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล คําขอใบแทนสมุด

ทะเบียนสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๑๕) 
๑๖. คําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๑๖) 
๑๗. หนังสือแจ'งเลิกกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๑๗) 
 

(ดูข'อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑ#และเง่ือนไขตามกฎกระทรวงว&าด'วย
การประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและ
จํานวนผู'ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๘ 
 

ข'อ ๒  ประกาศนี้ให'ใช'บังคับตั้งแต&วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป?นต'นไป 
 

ข'อ ๓  ให'ยกเลิกแบบ ส.พ. ๑ แบบ ส.พ. ๒ แบบ ส.พ. ๓ แบบ ส.พ. ๔ แบบ ส.พ. ๕ 
และแบบ ส.พ. ๖ ท'ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑ#และเง่ือนไข
ตามกฎกระทรวงว&าด'วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงว&าด'วย
วิชาชีพและจํานวนผู'ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และให'ใช'แบบ ส.พ. ๑ แบบ ส.พ. ๒ แบบ ส.พ. ๓ แบบ ส.พ. ๔ แบบ 
ส.พ. ๕ และแบบ ส.พ. ๖ ท'ายประกาศน้ีแทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วริญา/จัดทํา 
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
วิชพงษ#/ตรวจ 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๑๒ ง/หน'า ๕/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 


