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คำนำ
สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ มีภำรกิจในกำรส่งเสริม ควบคุม
กำกับและดูแลกำรให้บริ กำรสุ ข ภำพแก่ประชำชนอย่ ำงมีคุณ ภำพ มำตรฐำน ภำยใต้กฎหมำย
หลั ก คื อ พระรำชบั ญ ญั ติ ส ถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรประกอบโรคศิ ล ปะ
พ.ศ. 2542 พระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอำศั ย เทคโนโลยี ช่ ว ยกำรเจริ ญ พั น ธุ์ ท ำง
กำรแพทย์ และพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบ ที่ออกตำมกฎหมำยทั้ง 3 ฉบับ
รวมถึงกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงำนจึงได้มีกำรกำหนดกระบวนงำนที่สำคัญตำมภำรกิจ
หลัก และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ แจ้งให้หน่วยงำนของรั ฐที่มี กำร
อนุญำต กำรจดทะเบียนหรือกำรแจ้งที่มีกฎหมำยหรือกฎกำหนดให้ต้องขออนุญำต จดทะเบียน
หรือแจ้งก่อนจะดำเนินกำรใด จัดทำคู่มือสำหรับประชำชน ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ ขอขอบคุณ คณะทำงำนจัดทำ
คู่มือสำหรับประชำชน ผู้แทนกองกฎหมำย กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กองแบบแผน กองแผนงำน
กองวิ ศ วกรรมกำรแพทย์ กองสุ ข ภำพระหว่ ำ งประเทศ ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด และ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ ำ นที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น จั ด ท ำคู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน กรมสนั บ สนุ น บริ ก ำรสุ ข ภำพ
งำนโรงพยำบำลเอกชน นี้ขึ้น หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือสำหรับประชำชน กรมสนับสนุน บริกำร
สุขภำพ นี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงำนและผู้ปฏิบัติงำนภำยในสังกัดกรมฯ และภำยนอก
สังกัดกรมฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนต่อไป
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คู่มือสาหรับประชาชน : การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (การขออนุมัติแผนการจัดตั้ง)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (การขออนุมัติแผนการจัดตั้ง)

1. พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 มำตรำ 16 กำหนดห้ำมมิให้บุคคลใดประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล เว้นแต่
ได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต
2. กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล พ.ศ. 2545 หมวด 2 ส่วน 2 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจกำร
โรงพยำบำลให้ยื่นคำขออนุมัติแผนกำรจัดตั้ง และแผนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน พร้อมเอกสำร
หลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบคำขอ และเมื่อได้รับอนุมัติแผนกำรจัดตั้งโรงพยำบำลแล้วให้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ ให้
แล้วเสร็จตำมที่กำหนดไว้ในแผน หำกก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จตำมกำหนดในระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่ได้รับอนุมัติแผนกำรจัดตั้ง
ให้ยื่นคำขอแผนกำรจัดตั้งใหม่
3. เมื่อดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล พ.ศ. 2545
หมวด 3 ได้ กำหนดให้ ผู้ ที่ ประสงค์ จ ะเปิด กิจ กำรโรงพยำบำล ให้ยื่ นค ำขออนุญำตให้ป ระกอบกิจ กำรสถำนพยำบำล พร้ อ ม
เอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบคำขอ และหนังสือแสดงควำมจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงำนของผู้ประกอบวิชำชีพต่ำงๆ ตำมแบบที่
กำหนดพร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำน
4. กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
(1) อำคำรได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร
(2) ได้รับควำมเห็นชอบตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อม (ถ้ำเข้ำข่ำย)
(3) ถูกสุขลักษณะสำธำรณสุขตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
(4) ไม่ขัดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
วิธีกำร
1. ผู้ขอประกอบกิจกำรยื่นคำขออนุมัติและเอกสำรแผนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน
2. หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล และส่งแบบแปลนให้สถำปนิกพิจำรณำเบื้องต้น
3. หน่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบน ำเสนอข้ อ มู ล และควำมเห็ น สถำปนิ ก ให้ ค ณะอนุ ก รรมกำรฯและคณะกรรมกำรสถำ นพยำบำล
พิจำรณำอนุมัติแผนกำรจัดตั้งและแบบแปลน
4. หน่วยงำนรับผิดชอบแจ้งผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนดำเนินกำรก่อสร้ำง
เงื่อนไข
1. ผู้จะขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
(1) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์
(2) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
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(3) ไม่ เ คยได้ รั บ โทษจ ำคุ ก โดยค ำพิ พ ำกษำหรื อ ค ำสั่ ง ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมำยถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส ำหรั บ
ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(4) ไม่เป็นโรคตำมที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(7) ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับอนุญำต ผู้จัดกำรหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ดังกล่ำวด้วย

(1) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำรผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบำบัด หรือผู้ประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ แต่
บุคคลเช่นว่ำนั้นจะได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ดำเนินกำรตำมประเภทใด หรือสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ใดให้เป็นไป
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
(2) ไม่เป็นผู้ดำเนินกำรอยู่ก่อนแล้วสองแห่ง แต่ในกรณีที่เป็นผู้ดำเนินกำรประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนอยู่แล้วแห่งหนึ่ง
จะอนุญำตให้เป็นผู้ดำเนินกำรประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนอีกแห่งหนึ่งไม่ได้
(3) เป็นผู้ที่สำมำรถควบคุมดูแลกิจกำรสถำนพยำบำลได้โดยใกล้ชิด
3. ช่องทำงกำรให้บริกำร
(1) กรณีขออนุญำตประกอบกิจ กำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหำนคร ให้ยื่ นเรื่ องที่ศู นย์ บริกำรธุร กิจสุ ขภำพ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) กรณี ข ออนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรโรงพยำบำลเอกชนในส่ ว นภู มิ ภ ำค ยื่ น เรื่ อ งที่ ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด ของ
แต่ละจังหวัด
4. กำรตรวจสอบ
(1) กรณีขออนุญำตประกอบกิจ กำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหำนคร ให้ยื่ นเรื่ องที่ศู นย์ บริกำรธุร กิจสุ ขภำพ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) กรณี ข ออนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรโรงพยำบำลเอกชนในส่ ว นภู มิ ภ ำค ยื่ น เรื่ อ งที่ ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด ของ
แต่ละจังหวัด
5. ระยะเวลำในกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน ไม่รวมระยะเวลำกำรก่อสร้ำงของผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำร
โรงพยำบำลเอกชน
6. ระยะเวลำกำรพิจำรณำตรวจสอบแบบแปลนขึ้นอยู่กับ
(1) กรณีสถำปนิกพิจำรณำขึ้นอยู่กับขนำดของโรงพยำบำล และจำนวนเตียง
(2) ขั้นตอนกำรรับส่งเอกสำรจำกฝ่ำยบริหำรถึงกลุ่มโรงพยำบำล
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การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (การขออนุมัติแผนการจัดตั้ง)

2. ผู้จะขออนุญำตเป็นผู้ดำเนินกำรโรงพยำบำลเอกชน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังนี้

7. ระยะเวลำกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสถำนพยำบำล และหรือ อนุกรรมกำรสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน
ต้องเป็นตำมแผนกำรประชุมที่กำหนด
8. กำรนับวันทำกำร ให้นับจำกวันที่หน่วยงำนประทับตรำรับเอกสำร โดยมีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งให้
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบภำยใน 2 วั น ทั้ ง นี้ ยกเว้ น กรณี ที่ มี ส ภำวะวิ ก ฤต เหตุ ฉุ ก เฉิ น จำกภั ย ธรรมชำติ อุ บั ติ เ หตุ หรื อ ผู้ มี อ ำนำจลงนำม
ไม่สำมำรถลงนำมได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (การขออนุมัติแผนการจัดตั้ง)

9. ในกรณี ที่ ค ำขอหรื อ เอกสำรไม่ ค รบถ้ ว น และ/หรื อ มี ค วำมบกพร่ อ งไม่ ส มบู ร ณ์ เ ป็ น ต้ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ำมำรถพิ จ ำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรื อ ยื่ นเอกสำรเพิ่มเติ มภำยในระยะเวลำที่ กำหนดในบันทึ ก มิเช่ นนั้นจะถื อว่ำผู้ รับบริ กำรละทิ้ งค ำขอ และถื อว่ำวันที่
เอกสำรหลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ มนั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เ จ้ ำหน้ ำที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 81 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคำขอ
ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นคำขอและเอกสำรแผน กำรจัดตั้ง
สถำนพยำบำล
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ - ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
ตรวจแบบแปลนกำรจัดพื้นที่ใช้สอยของโรงพยำบำล
โดยสถำปนิก
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ -กลุ่มโรงพยำบำล
สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ /กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ /สถำปนิกอื่นๆ

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำเห็นชอบแผนกำรจัดตั้ง
(ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง)
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ -กลุ่มโรงพยำบำล

15 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

การพิจารณา
คณะกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำเห็นชอบอนุมัติแผนกำร
จัดตั้งและเสนอผู้มีอำนำจอนุมต
ั ิแผนกำรจัดตัง้
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4

ลาดับ
5)

ขั้นตอน
ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด และ หรือผู้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนให้
ผู้ประกอบกิจกำรดำเนินกำรก่อสร้ำง
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

คาขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รบ
ั ผู้ปว
่ ย
ไว้ค้างคืน (แบบ สพ.3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ประทับตรำนิติบค
ุ คล และลงนำม

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

2)

แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภททีร
่ ับผู้ปว
่ ยไว้คา
้ งคืน
(ส.พ.4 )
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ประทับตรำนิติบค
ุ คล และลงนำม

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

3)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

4)

บัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

5)

บัตรประจาตัวของผู้รบ
ั มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

6)

แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ประทับตรำนิติบค
ุ คล และลงนำม

7)

แผนที่แสดงทีต
่ ั้งของสถานพยาบาลและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ
ใกล้เคียง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ประทับตรำนิติบค
ุ คล และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

5

-

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (การขออนุมัติแผนการจัดตั้ง)

1)

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (การขออนุมัติแผนการจัดตั้ง)

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

8)

แบบแปลน ประกอบด้วย แบบร่างทางสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้าประปา ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้า ระบบบาบัดน้าเสีย
เส้นทางหนีไฟ ผังหลัก และผังบริเวณของสถานพยาบาลที่จะ
ก่อสร้าง ในส่วนของแบบแปลนให้จัดส่งดังนี้
1. แบบแปลนในรูปเอกสาร (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1:200)
2. แบบแปลนในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (Program AutoCAD)
3. สรุปพื้นที่ใช้สอยของแต่ละห้อง แต่ละชั้น
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ประทับตรำนิติบค
ุ คล และลงนำม

-

9)

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ
้ ถอนอาคาร
(อ1) โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารโรงพยาบาล หรือ
หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
(มาตรา 39 ทวิ)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ประทับตรำนิติบค
ุ คล และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

10)

หนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้าเข้าข่าย)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ประทับตรำนิติบค
ุ คล และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

11)

ทะเบียนบ้านผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้มอ
ี านาจลงนาม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

12)

ทะเบียนบ้านผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

13)

ทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

14)

ทะเบียนบ้านของผู้รบ
ั มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

15)

ทะเบียนบ้านของที่ตง
ั้ สถานพยาบาล (กรณีที่ใช้อาคารเดิมเป็น
โรงพยาบาลให้เปลี่ยนสาเนาทะเบียนบ้านเป็นประเภท
โรงพยาบาล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ประทับตรำนิติบค
ุ คล และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

6

-

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นผู้มีอานาจ
ลงนาม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรำหน่วยงำนที่ออกใบรับรองแพทย์

-

17)

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานพยาบาล(สาเนาสัญญาเช่าหรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสาเนาโฉนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ประทับตรำนิติบค
ุ คล และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

18)

แผนผังภายในบริเวณสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ประทับตรำนิติบค
ุ คล และลงนำม

-

19)

หนังสือรับรองการจดทะเบียน (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ประทับตรำนิติบค
ุ คล และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

20)

ใบรับรองแพทย์ผู้แทนนิตบ
ิ ุคคลที่มอ
ี านาจผูกพันบริษท
ั
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรำหน่วยงำนที่ออกใบรับรองแพทย์

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

-

ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์

0 2193 7999
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การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (การขออนุมัติแผนการจัดตั้ง)

16)

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (การขออนุมัติแผนการจัดตั้ง)

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

ส.พ.3 คำขออนุมัติแผนงำนจัดตั้งสถำนพยำบำลประเภทที่รบ
ั ผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน

2)

ส.พ.4 แผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรอนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน (กำรขออนุมัติแผนกำรจัดตั้ง)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

1)พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2)กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำหนดระยะเวลำไว้ตำมกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0.17
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 1
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 มำตรำ 16 กำหนดห้ำมมิให้บุคคลใดประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล เว้นแต่
ได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต

3. เมื่อดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร สถำนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล พ.ศ. 2545
หมวด 3 ได้ กำหนดให้ ผู้ ที่ ประสงค์ จ ะเปิด กิจ กำรโรงพยำบำล ให้ยื่ นค ำขออนุญำตให้ป ระกอบกิจ กำรสถำนพยำบำล พร้ อ ม
เอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบคำขอ และหนังสือแสดงควำมจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงำนของผู้ประกอบวิชำชีพต่ำงๆ ตำมแบบที่
กำหนดพร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำน
4. กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
(1) อำคำรได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร
(2) ได้รับควำมเห็นชอบตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อม (ถ้ำเข้ำข่ำย)
(3) ถูกสุขลักษณะสำธำรณสุขตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
(4) ไม่ขัดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
วิธีกำร
1. ผู้ ข อประกอบกิ จ กำรยื่ น ค ำขออนุ ญ ำตให้ ป ระกอบกิ จ กำรสถำนพยำบำล (ส.พ.5) ยื่ น หนั ง สื อ แสดงควำมจ ำนงเป็ น
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนในสถำนพยำบำลของผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ (ส.พ.6) และค ำขอรั บ ใบอนุ ญำตให้ ด ำเนิ น กำรสถำนพยำบำล/ค ำขอ
อนุญำตเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล (ส.พ.18)
2. หน่วยงำนรับผิดชอบนำเสนอข้อมูลให้คณะอนุกรรมกำรฯและคณะกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำอนุญำตให้เปิดบริกำร
3. ผู้อนุญำตออกใบอนุญำต
เงื่อนไข
1. ผู้ขออนุญำตต้องได้รับกำรอนุมัติแผนกำรจัดตั้งโรงพยำบำลเอกชนแล้ว
2. ผู้จะขออนุญำตเป็นผู้ดำเนินกำรโรงพยำบำลเอกชน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
(1) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำรผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบำบัด หรือผู้ประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ แต่
บุคคลเช่นว่ำนั้นจะได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ดำเนินกำรตำมประเภทใด หรือสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ใดให้เป็นไป
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
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การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ)

2. กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล พ.ศ. 2545 หมวด 2 ส่วน 2 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจกำร
โรงพยำบำลให้ยื่นคำขออนุมัติแผนกำรจัดตั้ง และแผนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน พร้อมเอกสำร
หลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบคำขอ และเมื่อได้รับอนุมัติแผนกำรจัดตั้งโรงพยำบำลแล้วให้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ ให้
แล้วเสร็จตำมที่กำหนดไว้ในแผน หำกก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จตำมกำหนดในระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่ได้รับอนุมัติแผนกำรจัดตั้ง
ให้ยื่นคำขอแผนกำรจัดตั้งใหม่

(2) ไม่เป็นผู้ดำเนินกำรอยู่ก่อนแล้วสองแห่ง แต่ในกรณีที่เป็ นผู้ดำเนินกำรประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนอยู่แล้วแห่งหนึ่ง
จะอนุญำตให้เป็นผู้ดำเนินกำรประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนอีกแห่งหนึ่งไม่ได้
(3) เป็นผู้ที่สำมำรถควบคุมดูแลกิจกำรสถำนพยำบำลได้โดยใกล้ชิด
3. ช่องทำงกำรให้บริกำร
(1) กรณี ข ออนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหำนคร ให้ ยื่ น เรื่ อ งที่ กลุ่ ม โรงพยำบำล
สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ ชั้น 5 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ)

(2) กรณีขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในส่วนภูมิภำค ยื่นเรื่องที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดของแต่ละ
จังหวัด
4. กำรตรวจสอบ
(1) กรณี ข ออนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหำนคร ให้ ยื่ น เรื่ อ งที่ กลุ่ ม โรงพยำบำล
สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ ชั้น 5 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) กรณีขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในส่วนภูมิภำค ยื่นเรื่องที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดของแต่ละ
จังหวัด
5. กำรส่งใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน
(1) กรณี ป ระกอบกิ จ กำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหำนคร ให้ รั บ ใบอนุ ญ ำตพร้ อ มช ำระค่ ำ ธรรมเนี ย มที่
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) กรณี ป ระกอบกิ จ กำรโรงพยำบำลเอกชนในส่ ว นภู มิ ภ ำค ให้ รั บ ใบอนุ ญ ำตพร้ อ มช ำระค่ ำ ธรรมเนี ย มที่ ส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัด
6. กำรตรวจอนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน กำรก่อสร้ำงต้องเป็นไปตำมแบบแปลน
7. ระยะเวลำกำรพิจำรณำของกรรมกำรสถำนพยำบำล และหรือ อนุกรรมกำรสถำนพยำบำลประเภทที่รั บผู้ป่วยไว้ค้ ำงคื น
ต้องเป็นตำมแผนกำรประชุมที่กำหนด
8. กำรนับวันทำกำร ให้นับจำกวันที่หน่วยงำนประทับตรำรับเอกสำร โดยมีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งให้
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบภำยใน 2 วั น ทั้ ง นี้ ย กเว้ น กรณี ที่ มี ส ภำวะวิ ก ฤต เหตุ ฉุ ก เฉิ น จำกภั ย ธรรมชำติ อุ บั ติ เ หตุ หรื อ ผู้ มี อ ำนำจลงนำม
ไม่สำมำรถลงนำมได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
9. ในกรณี ที่ ค ำขอหรื อ เอกสำรไม่ ค รบถ้ ว น และ/หรื อ มี ค วำมบกพร่ อ งไม่ ส มบู ร ณ์ เ ป็ น ต้ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ำมำรถพิ จ ำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรื อยื่ นเอกสำรเพิ่มเติ มภำยในระยะเวลำที่ กำหนดในบันทึ ก มิเช่ นนั้นจะถื อว่ำผู้ รับบริ กำรละทิ้ งค ำขอ และถื อว่ำวันที่
เอกสำรหลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ มนั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เ จ้ ำหน้ ำที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
กลุ่มโรงพยำบำล สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ
ชั้น 5 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ถนนสำธำรณสุข 8
กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7074/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 91 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคำขอ
ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นคำขอและเอกสำรเพื่อขออนุญำตเปิดกำร
ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ – กลุ่มโรงพยำบำล

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
ออกตรวจสถำนที่ (30 วันหลังจำกยื่นคำขอ)
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำเห็นชอบให้ประกอบ
กิจกำรสถำนพยำบำล
(หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล)

15 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

การพิจารณา
คณะกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำอนุมัตใิ ห้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

6)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด และ หรือผู้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน
หมำยเหตุ: กำรดำเนินงำนครบตำมขั้นตอนที่กำหนดเมื่อ
หน่วยงำนได้มห
ี นังสือแจังไปยังผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล และ/หรือ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด)

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

คาขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ สพ.5)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

2)

หนังสือแสดงเจตจานงเป็นปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้
ประกอบวิชาชีพ (แบบ สพ.6)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำม

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

3)

คาขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล (แบบ สพ.18)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

4)

บัตรประจาตัวผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้มอ
ี านาจลงนาม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
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กรมกำรปกครอง

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ)

1)

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ)

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

5)

บัตรประจาตัวผู้ปฏิบต
ั ิงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

6)

บัตรประจาตัวผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

7)

บัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

8)

บัตรประจาตัวของผู้รบ
ั มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

9)

ทะเบียนบ้านผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้มอ
ี านาจลงนาม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

10)

ทะเบียนบ้านผู้ปฏิบต
ั ิงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

11)

ทะเบียนบ้านผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

12)

ทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

13)

ทะเบียนบ้านของผู้รบ
ั มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

14)

ทะเบียนบ้านของที่ตง
ั้ สถานพยาบาล (กรณีที่ใช้อาคารเดิมเป็น
โรงพยาบาลให้เปลี่ยนสาเนาทะเบียนบ้านเป็นประเภท
โรงพยาบาล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ใบรับรองแพทย์ผู้แทนนิตบ
ิ ุคคลที่มอ
ี านาจผูกพันบริษท
ั
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรำหน่วยงำนที่ออกใบรับรองแพทย์

-

16)

ใบรับรองแพทย์ของผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรำหน่วยงำนที่ออกใบรับรองแพทย์

-

17)

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานพยาบาล(สาเนาสัญญาเช่าหรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสาเนาโฉนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

-

18)

แผนผังภายในบริเวณสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

-

19)

หนังสือรับรองการจดทะเบียน (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

20)

ใบรับรองแพทย์ผู้แทนนิตบ
ิ ุคคลที่มอ
ี านาจลงนาม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรำหน่วยงำนที่ออกใบรับรองแพทย์

21)

หนังสืออนุมัตแ
ิ ผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำม

22)

แผนที่แสดงทีต
่ ั้งของสถานพยาบาลและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ
ใกล้เคียง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำม
แบบผังหลักของพื้นทีท
่ ี่ตั้งอาคารสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำม

-

แบบแสดงภาพอาคารภายนอกสถานพยาบาลอย่างน้อยด้านหน้า
และด้านข้าง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำม

-

23)

24)
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-

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

-

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ)

15)

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ)

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

25)

แบบแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยพร้อมระบุชื่อให้แสดงทุกชั้น
ทุกอาคาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำม

-

26)

ผังแสดงการติดตัง
้ อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่สาคัญในแต่ละส่วน
อาคาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำม

-

27)

ผังการสัญจรของผู้ใช้สอยแต่ละประเภทในอาคาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำม

-

28)

เส้นทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำม

-

29)

ระบบการระบายน้าและบาบัดน้าเสีย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำม

-

30)

แบบแปลนสถานพยาบาลพร้อมแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
ที่ได้รบ
ั อนุมต
ั ิ
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำม

-

31)

ใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร
(อ.6)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

32)

หนังสือแสดงความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ถ้าเข้าข่าย)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

33)

ใบแสดงความจานงเป็นผูป
้ ฏิบัติงาน ตามแบบ ส.พ.6
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง
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กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกอบโรคศิลปะของผู้ปฏิบัติงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมสำเนำถูกต้อง

-

35)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกอบโรคศิลปะของผู้ดาเนินการ
สถานพยาบาล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมสำเนำถูกต้อง

-

36)

วุฒิบต
ั ร หรือหนังสืออนุมัตจ
ิ ากสภาวิชาชีพของผูป
้ ฏิบัติงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมสำเนำถูกต้อง

-

37)

วุฒิบต
ั ร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือรับรอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมสำเนำถูกต้อง

-

38)

รูปถ่ายของผูป
้ ฏิบัตง
ิ าน ขนาด 2.5 x 3 ซม. จานวน 1 รูป ถ่ายไว้
ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี

-

39)

รูปถ่ายของผูด
้ าเนินการสถานพยาบาล ขนาด 2.5 x 3 ซม.
จานวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

1)

ไม่เกิน 10 เตียง
หมำยเหตุ: ค่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 2,000 บำท และ
ค่ำใบอนุญำตดำเนินกำรสถำนพยำบำล 500 บำท

ค่าธรรมเนียม 2,500 บำท

2)

เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง
หมำยเหตุ: ค่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 5,000 บำท และ
ค่ำใบอนุญำตดำเนินกำรสถำนพยำบำล 1,250 บำท

ค่าธรรมเนียม 6,250 บำท

3)

เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง
หมำยเหตุ: ค่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 10,000 บำท
และค่ำใบอนุญำตดำเนินกำรสถำนพยำบำล 2,500 บำท

ค่าธรรมเนียม 12,500 บำท

4)

เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง
หมำยเหตุ: ค่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 20,000 บำท
และค่ำใบอนุญำตดำเนินกำรสถำนพยำบำล 5,000 บำท
**สำหรับส่วนที่เกิน 100 เตียง คิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เตียงละ
150 บำท (ค่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 100 บำท และ
ค่ำใบอนุญำตดำเนินกำรสถำนพยำบำล 50 บำท)

ค่าธรรมเนียม 25,000 บำท
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ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ)

34)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ)

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7999

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

ส.พ.5 คำขออนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล

2)

ส.พ.6 หนังสือแสดงควำมจำนงเป็นผู้ปฏิบัตงิ ำนในสถำนพยำบำลของผู้ประกอบวิชำชีพ

3)

ส.พ.18 คำขอรับใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล

หมายเหตุ
-
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ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรอนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน (ขออนุญำตเปิดให้บริกำร)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

1)พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0.17
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 1
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0

17

การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ)

2)กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือสาหรับประชาชน : การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
(อนุมัติแบบแปลนการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มพื้นที่ใช้สอย)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข

การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (อนุมัติแบบแปลนการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มพื้นที่ใช้สอย)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 มำตรำ 40 กำหนดให้ผู้ ที่รับอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลที่ประสงค์จ ะ
เปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรที่แตกต่ำงไปจำกที่ระบุไว้ในใบอนุญำต หรือก่อสร้ำงอำคำรใหม่ หรือดัดแปลงอำคำรเกินกว่ำที่
กำหนดในกฎกระทรวง ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญำต
วิธีกำร
1. ผู้ประกอบกิจกำรยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน
2. หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล และส่งแบบแปลนให้สถำปนิกพิจำรณำเบื้องต้น
3. หน่วยงำนรับผิดชอบนำเสนอข้อมูลและควำมเห็นสถำปนิกให้คณะอนุกรรมกำรฯและคณะกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำ
อนุมัติแบบแปลน
4. หน่วยงำนรับผิดชอบแจ้งผู้ประกอบกิจกำรดำเนินกำรตำมแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติ
เงื่อนไข
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร
(1) กรณีขออนุญำตประกอบกิจ กำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหำนคร ให้ยื่ นเรื่ องที่ ศู นย์ บริ กำรธุร กิจ สุ ขภำพ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) กรณีขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในส่วนภูมิภำค ยื่นเรื่องที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดของแต่ละ
จังหวัด
2. กำรตรวจสอบ
(1) กรณีขออนุญำตประกอบกิจ กำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหำนคร ให้ยื่ นเรื่ องที่ ศู นย์ บริ กำรธุร กิจ สุ ขภำพ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) กรณีขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในส่วนภูมิภำค ยื่นเรื่องที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดของแต่ละ
จังหวัด
3. กำรส่งใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน
(1) กรณี ป ระกอบกิ จ กำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหำนคร ให้ รั บ ใบอนุ ญ ำตพร้ อ มช ำระค่ ำ ธรรมเนี ย มที่
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) ก ร ณี ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก ำ ร โ ร ง พ ย ำ บ ำ ล เ อ ก ช น ใ น ส่ ว น ภู มิ ภ ำ ค ใ ห้ รั บ ใ บ อ นุ ญ ำ ต พ ร้ อ ม ช ำ ร ะ ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม ที่
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัด
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4. ระยะเวลำกำรพิจำรณำตรวจสอบแบบแปลนขึ้นอยู่กับ ควำมซับซ้อนของแบบแปลนแสดงกำรจัดพื้นที่ใช้สอย ขนำดพื้นที่
ใช้สอย จำนวนอำคำร และจำนวนชั้นที่ให้บริกำร
5. ระยะเวลำกำรพิจ ำรณำของกรรมกำรสถำนพยำบำล และหรื อ อนุ กรรมกำรสถำนพยำบำลประเภทที่ รั บผู้ ป่ว ยไว้ ค้ ำ งคื น
ต้องเป็นตำมแผนกำรประชุมที่กำหนด

7. ในกรณี ที่ ค ำขอหรื อ เอกสำรไม่ ค รบถ้ ว น และ/หรื อ มี ค วำมบกพร่ อ งไม่ ส มบู ร ณ์ เ ป็ น ต้ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ำมำรถพิ จ ำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้ นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอและถือว่ำวันที่เอกสำร
หลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 81 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ – ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
ตรวจแบบแปลนกำรจัดพื้นที่ใช้สอยของโรงพยำบำล
โดยสถำปนิก
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ – กลุม
่ โรงพยำบำล

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำเห็นชอบแบบแปลนกำร
ขอเปลี่ยนแปลนกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน และ
นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนพยำบำล
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

15 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

การพิจารณา
คณะกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำเห็นชอบและเสนอผู้มี
อำนำจอนุมัติแบบแปลนกำรขอเปลี่ยนแปลนกำรประกอบกิจกำร
โรงพยำบำลเอกชน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

กองแบบแผน สถำปนิกอื่นๆ
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การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (อนุมัติแบบแปลนการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มพื้นที่ใช้สอย)

6. กำรเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรโดยกำรเพิ่มเตียงหำกเข้ำข่ำยที่จะต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 เช่น กำรเพิ่มเตียง โดยมีกำรก่อสร้ำง
อำคำรใหม่ หรือ กำรดัดแปลงอำคำรเกินกว่ำที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และเป็นเหตุให้เพิ่มหรือลดจำนวนเตียง จะเป็นกระบวนงำน
บริ กำรที่ ต่ อ เนื่อ งจำกหน่ว ยงำนอื่น ผู้ ประกอบกิจ กำรต้ อ งนำเอกสำรหรื อหลัก ฐำนที่ ออกให้โ ดยหน่ วยงำนอื่น มำประกอบกำร
พิจำรณำ

ลาดับ

การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (อนุมัติแบบแปลนการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มพื้นที่ใช้สอย)

5)

ขั้นตอน
ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด และ/หรือผู้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนให้แจ้ง
ผู้ประกอบกำรดำเนินกำรตำมแบบแปลนที่ได้รบ
ั อนุมัติ
หมำยเหตุ: กำรดำเนินงำนครบตำมขั้นตอนที่กำหนดเมื่อ
หน่วยงำนได้มห
ี นังสือแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล และ/หรือ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด)

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคาขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล
(แบบ สพ.16)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

2)

หนังสือแสดงเจตจานงเป็นปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ (แบบ สพ.6)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

3)

บัตรประจาตัวผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้มอ
ี านาจลงนาม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

4)

บัตรประจาตัวผู้ปฏิบต
ั ิงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

5)

บัตรประจาตัวผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

6)

บัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

7)

บัตรประจาตัวของผู้รบ
ั มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

8)

ทะเบียนบ้านผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้มอ
ี านาจลงนาม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ทะเบียนบ้านผู้ปฏิบต
ั ิงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

10)

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานพยาบาล (สาเนาสัญญาเช่าหรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสาเนาโฉนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

11)

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ จำนวนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลตำมจริงตำมที่
โรงพยำบำลมีทั้งหมด

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

12)

แผนที่แสดงทีต
่ ั้งของสถานพยาบาลและอาคารใกล้เคียง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

13)

แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างแสดงลักษณะภายในอาคารส่วนที่
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ในส่วนของแบบแปลนให้จด
ั ส่งดังนี้
1. แบบแปลนในรูปเอกสาร (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1:200)
2. แบบแปลนในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (Program AutoCAD)
3. สรุปพื้นที่ใช้สอยของแต่ละห้อง แต่ละชั้น
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

14)

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

15)

ใบแสดงความจานงเป็นผูป
้ ฏิบัติงาน ตามแบบ ส.พ.6
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

16)

สาเนาวุฒบ
ิ ัตร หรือหนังสืออนุมัติจากสภาวิชาชีพของผู้ปฏิบต
ั ิงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

-

17)

รูปถ่ายของผูป
้ ฏิบัตง
ิ าน ขนาด 2.5 x 3 ซม. จานวน 1 รูป ถ่ายไว้
ไม่เกิน 1 ปี (กรณีเพิ่มบริการหรือเพิ่มจานวนเตียง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี

-
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-

การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (อนุมัติแบบแปลนการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มพื้นที่ใช้สอย)

9)

การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (อนุมัติแบบแปลนการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มพื้นที่ใช้สอย)

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

18)

สาเนาวุฒบ
ิ ัตร หรือหนังสืออนุมัติ จากสภาวิชาชีพ ในสาขาที่
ให้บริการ (ถ้ามีการให้บริการเฉพาะสาขา)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

-

19)

หลักฐานการอนุมัติแผนงานการจัดตัง
้ สถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

20)

ใบอนุญาตใช้อาคาร (เฉพาะกรณีกอ
่ สร้างอาคารขึ้นใหม่หรือ
ดัดแปลงอาคาร)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

21)

กรณีสร้างอาคารใหม่ ให้สง
่ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรือรือ
้ ถอนอาคาร (อ1) ในขั้นตอนยื่นคาขอการขอ
เปลี่ยนแปลง และให้ส่งใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร
หรือ เคลือ
่ นย้ายอาคาร (อ.6) เมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และขอเปิดใช้อาคาร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

22)

หนังสือรับรองการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(เฉพาะกรณีก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่หรือดัดแปลงอาคาร)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

23)

หนังสือรับรองการจดทะเบียน (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

24)

ใบรับรองแพทย์ผู้แทนนิตบ
ิ ุคคลที่มอ
ี านาจผูกพันบริษท
ั
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรำหน่วยงำนที่ออกใบรับรองแพทย์

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม
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ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7999

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอ
ื การกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

ส.พ.16 คำขอเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล

2)

ส.พ.6หนังสือแสดงควำมจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงำนในสถำนพยำบำลของผู้ประกอบวิชำชีพ

หมายเหตุ
-
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การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (อนุมัติแบบแปลนการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มพื้นที่ใช้สอย)

1)

การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (อนุมัติแบบแปลนการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มพื้นที่ใช้สอย)

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรเปลีย
่ นแปลงกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน (อนุมัติแบบแปลนกำรเปลีย
่ นแปลง/เพิ่มพื้นทีใ่ ช้สอย)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

1) พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2) กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำหนดระยะเวลำไว้ตำมกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
(ขออนุญาตเปิดใช้พื้นที่บริการที่เปลี่ยนแปลง)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์

วิธีกำร
1. ผู้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนแจ้งหน่วยงำนรับผิดชอบตรวจควำมพร้อมของโรงพยำบำลเพื่ออนุญำตให้เปลี่ยนแปลง
กำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนรับผิดชอบออกตรวจควำมพร้อมของโรงพยำบำล
3. หน่วยงำนรับผิดชอบนำเสนอข้อมูลให้คณะอนุกรรมกำรฯ และคณะกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำอนุญำตให้เปลีย
่ นแปลง
กำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
4. ผู้อนุญำตออกใบอนุญำต / ลงบันทึกในสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล
เงื่อนไข
1. กำรขออนุญำตเปิดใช้พื้นที่บริกำรที่เปลีย
่ นแปลง ต้องได้รับอนุมัตแ
ิ บบแปลนกำรเปลีย
่ นแปลง/เพิ่มพื้นที่ใช้สอย
2. ช่องทำงกำรให้บริกำร
(1) กรณีขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นเรื่องที่กลุ่มโรงพยำบำล สำนักสถำนพยำบำล
และกำรประกอบโรคศิลปะ ชั้น 5 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) กรณีขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในส่วนภูมิภำค ยื่นเรื่องที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดของแต่ละ
จังหวัด
3. กำรตรวจสอบ
(1) กรณีขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นเรื่องที่กลุ่มโรงพยำบำล สำนักสถำนพยำบำล
และกำรประกอบโรคศิลปะ ชั้น 5 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) กรณีขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในส่วนภูมิภำค ยื่นเรื่องที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัด
4. กำรส่งใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน
(1) กรณีประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้รับใบอนุญำตพร้อมชำระค่ำธรรมเนียมที่ศูนย์บริกำรธุรกิจ
สุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) กรณีประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในส่วนภูมิภำค ให้รับใบอนุญำตพร้อมชำระค่ำธรรมเนียมที่สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดของแต่ละจังหวัด
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การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดใช้พื้นที่บริการที่เปลี่ยนแปลง)

พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 มำตรำ 40 กำหนดให้ผู้ทรี่ ับอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลที่ประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรทีแ
่ ตกต่ำงไปจำกทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญำต หรือก่อสร้ำงอำคำรใหม่ หรือดัดแปลงอำคำรเกินกว่ำ
ที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้กระทำได้เมื่อได้รบ
ั อนุญำต

5. ระยะเวลำกำรพิจำรณำตรวจสอบแบบแปลนขึ้นอยู่กับควำมซับซ้อนของแบบแปลนแสดงกำรจัดพื้นที่ใช้สอย
ใช้สอย จำนวนอำคำร และจำนวนชั้นที่ให้บริกำร

ขนำดพื้นที่

การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดใช้พื้นที่บริการที่เปลี่ยนแปลง)

6. ระยะเวลำกำรพิจำรณำของกรรมกำรสถำนพยำบำล และ/หรือ อนุกรรมกำรสถำนพยำบำลประเภทที่รบ
ั ผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน
ต้องเป็นตำมแผนกำรประชุมที่กำหนด
7. กำรเปลี่ ย นแปลงกำรประกอบกิ จ กำรโดยกำรเพิ่ ม เตี ย งหำกเข้ ำ ข่ ำ ยที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และ
รั ก ษำคุ ณ ภำพ สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2535 และพระรำชบั ญ ญั ติ ส ถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 เช่ น กำรเพิ่ ม เตี ย ง โดยมี
กำรก่อสร้ำงอำคำรใหม่ หรือ กำรดัดแปลงอำคำรเกินกว่ำที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และเป็นเหตุให้เพิ่มหรือลดจำนวนเตียง
จะ
เป็นกระบวนงำนบริกำรที่ต่อเนื่องจำกหน่วยงำนอื่น ผู้ประกอบกิจกำรต้องนำเอกสำรหรือหลักฐำนที่ออกให้โดยหน่วยงำนอื่นมำ
ประกอบกำรพิจำรณำ
8. ในกรณี ที่ ค ำขอหรื อ เอกสำรไม่ ค รบถ้ ว น และ/หรื อ มี ค วำมบกพร่ อ งไม่ ส มบู ร ณ์ เ ป็ น ต้ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ำมำรถพิ จ ำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอและถือว่ำวันที่เอกสำร
หลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

กลุ่มโรงพยำบำล สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ
ชั้น 5 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ถนนสำธำรณสุข 8
กระทรวงสำธำรณสุข เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7074/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 91 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสำรทีผ
่ ู้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนแจ้ง
ควำมพร้อม
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ – กลุ่มโรงพยำบำล

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
ออกตรวจสถำนที่ (30 วันหลังจำกได้รับหนังสือแจ้งควำมพร้อม
ให้ตรวจ)
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล/
กองแบบแผน/สถำปนิกอื่นๆ

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำเห็นชอบและเห็นควร
เสนอคณะกรรมกำรสถำนพยำบำล
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

15 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

การพิจารณา
คณะกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำและเห็นชอบเสนอ
ผู้มีอำนำจลงนำมกำรเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำร
โรงพยำบำลเอกชน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

6)

การพิจารณา
แจ้งผู้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
หมำยเหตุ: กำรดำเนินงำนครบตำมขั้นตอนที่กำหนดเมื่อ
หน่วยงำนได้มห
ี นังสือแจังไปยังผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล และ/หรือ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่เกิน 10 เตียง
หมำยเหตุ: กรณีออกใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลใบใหม่

ค่าธรรมเนียม 2,000 บำท

2)

เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง
หมำยเหตุ: กรณีออกใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลใบใหม่

ค่าธรรมเนียม 5,000 บำท

3)

เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง
หมำยเหตุ: กรณีออกใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลใบใหม่

ค่าธรรมเนียม 10,000 บำท

4)

เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง
หมำยเหตุ: สำหรับส่วนที่เกิน 100 เตียง คิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
เตียงละ100 บำท
**กรณีออกใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลใบใหม่

ค่าธรรมเนียม 20,000 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
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การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดใช้พื้นที่บริการที่เปลี่ยนแปลง)

4)

การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดใช้พื้นที่บริการที่เปลี่ยนแปลง)

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7999

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน (ขออนุญำตเปิดใช้พื้นที่บริกำรที่เปลี่ยนแปลง)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2)กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ไม่มีกำหนดระยะเวลำไว้ตำมกฎหมำย
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 มำตรำ 19 กำหนดให้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลใช้ได้ถึงปีที่ 10 นับ
แต่วันที่ได้รับอนุญำต และให้ยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อนใบอนุญำตหมดอำยุ
2. กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล พ.ศ. 2545 หมวด 4 ข้อ 19 กำหนดให้กำรต่ออำยุใบอนุญำต ผู้อนุญำต
จะต้องตรวจสอบสถำนพยำบำลให้ถูกต้องตำมกฎหมำยก่อนกำรต่ออำยุใบอนุญำต
วิธีกำร

2. หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนรับผิดชอบออกตรวจโรงพยำบำล
4. หน่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบน ำเสนอข้ อ มู ล ให้ ค ณะอนุ ก รรมกำรฯ และคณะกรรมกำรสถำนพยำบำลพิ จ ำรณำอนุ ญ ำตให้ ต่ อ อำยุ
ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
5. ผู้อนุญำตออกใบอนุญำตและบันทึกในสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล
เงื่อนไข
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร
(1) กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นเรื่องที่ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในส่วนภูมิภำค ยื่นเรื่องที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ของแต่ละจังหวัด
2. กำรตรวจสอบ
(1) กรณีขอต่ ออำยุ ใบอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหำนคร ให้ยื่ นเรื่ องที่ ศู นย์ บริ กำรธุรกิ จ
สุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในส่วนภูมิภำค ยื่นเรื่องที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ของแต่ละจังหวัด
3. กำรส่งใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน
(1) กรณีประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหำนคร ให้รับใบอนุญำตพร้ อมชำระค่ ำธรรมเนียมที่ศู นย์ บริ กำรธุรกิจ
สุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
(2) กรณีประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในส่วนภูมิภำค ให้รับใบอนุญำตพร้อมชำระค่ำธรรมเนียมที่สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดของแต่ละจังหวัด
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การต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน

1. ผู้ประกอบกิจกำรยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน (สพ.11)

4. ระยะเวลำกำรพิ จ ำรณำของกรรมกำรสถำนพยำบำล และหรื อ อนุ ก รรมกำรสถำนพยำบำลประเภทที่ รั บ ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ ำ งคื น
ต้องเป็นตำมแผนกำรประชุมที่กำหนด
5. ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่
จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติ ม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรื อ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอและถือว่ำวันที่เอกสำรหลักฐำนที่
นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
หมำยเหตุ: ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้ว

การต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 91 วันทำกำร
ลาดับ

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ – ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ

ขั้นตอน

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
ออกตรวจสถำนที่ (30 วันหลังจำกโรงพยำบำลแจ้งหนังสือ
พร้อมตรวจ)
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำเห็นชอบให้ต่ออำยุ
ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน และนำเสนอ
คณะกรรมกำรสถำนพยำบำล
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

15 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

การพิจารณา
คณะกรรมกำรสถำนพยำบำลพิจำรณำเห็นชอบให้ต่ออำยุ
ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนและให้นำเสนอ
ผู้มีอำนำจอนุญำต
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
เอกชน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

30

ลาดับ
6)

ขั้นตอน
ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด และ หรือผู้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน
หมำยเหตุ: กำรดำเนินงำนครบตำมขั้นตอนที่กำหนดเมื่อ
หน่วยงำนได้มห
ี นังสือแจังไปยังผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล และ/หรือ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ –กลุ่มโรงพยำบำล)

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
(แบบ สพ.11)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

2)

บัตรประจาตัวผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้มอ
ี านาจลงนาม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

3)

บัตรประจาตัวผู้ปฏิบต
ั ิงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

4)

บัตรประจาตัวผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

5)

บัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

6)

บัตรประจาตัวของผู้รบ
ั มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

7)

ทะเบียนบ้านผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้มอ
ี านาจลงนาม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

8)

ทะเบียนบ้านผู้ปฏิบต
ั ิงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง
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กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

การต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน

1)

การต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

9)

ทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

10)

ทะเบียนบ้านของผู้รบ
ั มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

11)

ใบรับรองแพทย์ผู้แทนนิตบ
ิ ุคคลที่มอ
ี านาจผูกพันบริษท
ั
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรำหน่วยงำนที่ออกใบรับรองแพทย์

12)

ทะเบียนบ้านของที่ตง
ั้ สถานพยาบาล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

13)

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

14)

หนังสือรับรองการตรวจสอบสถานพยาบาล จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. 2541
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

15)

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ จำนวนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลตำมจริงตำมที่
โรงพยำบำลมีทั้งหมด

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

16)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

-

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่เกิน 10 เตียง

ค่าธรรมเนียม 2,000 บำท

2)

เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง

ค่าธรรมเนียม 5,000 บำท

3)

เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง

ค่าธรรมเนียม 10,000 บำท
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ลาดับ
4)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง
หมำยเหตุ: สำหรับส่วนที่เกิน 100 เตียง คิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
เตียงละ 100 บำท

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20,000 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7999

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ
1)

ชื่อแบบฟอร์ม
ส.พ.11 คำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำร

หมายเหตุ
-
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1)

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

1)พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

การต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน

2)กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำหนดระยะเวลำไว้ตำมกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล (กรณีออก
ใบอนุญาตใหม่)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเณฑ์
1) มำตรำ 28 ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญำต

3) กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
2.วิธีกำร
1) ผู้ ด ำเนิ น กำรสถำนพยำบำลยื่ น ค ำขอกำรขอต่ อ อำยุ ใ บอนุ ญ ำตผู้ ด ำเนิ น กำรสถำนพยำบำล ต้ อ งยื่ น ก่ อ นใบอนุ ญ ำตให้
ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล หมดอำยุก่อนสิ้นปีที่ 2 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญำต
2) กำรยื่นต่อใบอนุญำตผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลให้ยื่นก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
ตุลำคม จนถึง 31 ธันวำคม
3) ต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุสุขภำพแข็งแรงและไม่เป็นโรคต้องห้ำม
4) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข ตรวจสอบคำขอต่ออำยุใบอนุญำต
กำรผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
5) ผู้อนุญำตพิจำรณำกำรต่อใบอนุญำตผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล / ลงบันทึกกำรต่อใบอนุญำตผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
ในใบอนุญำตและสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล
3.เงื่อนไข
1) กำรนับระยะเวลำ 21 วันท ำกำร ในกรณี ที่ ค ำขอหรื อเอกสำรหลักฐำนไม่ค รบถ้ ว น และ/หรื อมีค วำมบกพร่ องไม่ส มบูร ณ์
เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิฉะนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำร
ละทิ้งคำขอ และถือว่ำวันที่เอกสำรหลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
2) กรณี ม อบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น มำด ำเนิ น กำรหรื อ รั บ เอกสำรแทน ต้ อ งท ำเป็ น หนั ง สื อ มอบอ ำนำจ พร้ อ มแนบส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ และต้องมีข้อควำมในใบมอบอำนำจว่ำผู้รับมอบอำนำจสำมำรถลงนำม
แทนผู้มอบอำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)
3) แบบคำขอกำรต่อใบอนุญำตกำรดำเนินกำรสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน (โรงพยำบำล) (แบบ สพ.20)
4) ในกรณี ที่ ค ำขอหรื อ เอกสำรไม่ ค รบถ้ ว น และ/หรื อ มี ค วำมบกพร่ อ งไม่ ส มบู ร ณ์ เ ป็ น ต้ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ำมำรถพิ จ ำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ และถือว่ำวันที่เอกสำร
หลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
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การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล (กรณีออกใบอนุญาตใหม่)

2) กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ผู้นั้นดำเนินกำรสถำนพยำบำลต่อไปได้
จนกว่ำผู้อนุญำตจะสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทำกำร

การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล (กรณีออกใบอนุญาตใหม่)

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบกำรยืน
่ คำขอต่ออำยุใบอนุญำตดำเนินสถำนพยำบำล

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคำขอต่ออำยุใบอนุญำต

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผูย
้ ื่นขอใบอนุญำต
หมำยเหตุ: กำรดำเนินงำนครบตำมขั้นตอนที่กำหนดเมื่อ
หน่วยงำนได้มห
ี นังสือแจังไปยังผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล และ/หรือ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด)

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำ

กรมกำรปกครอง

2)

หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรกงสุล

3)

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

4)

คาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.20)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลประเภททีร
่ ับผู้ปว
่ ยไว้คา
้ งคืน
(ส.พ.19) ฉบับจริง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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ลาดับ
6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกอบโรคศิลปะ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ใบรับรองแพทย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรำหน่วยงำนที่ออกใบรับรองแพทย์

-

8)

รูปถ่ายของผูด
้ าเนินการสถานพยาบาล (กรณีออกใบอนุญาตใหม่)
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ขนำด 2.5 x 3 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี
(กรณีออกใบอนุญำตใหม่)

-

9)

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (สพ.9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ จำนวนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลตำมจริงตำมที่
โรงพยำบำลมีทั้งหมด

7)

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่เกิน 10 เตียง

ค่าธรรมเนียม 500 บำท

2)

เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง

ค่าธรรมเนียม 1,250 บำท

3)

เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง

ค่าธรรมเนียม 2,500 บำท

4)

เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง
หมำยเหตุ: สำหรับส่วนที่เกิน 100 เตียง คิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
เตียงละ 50 บำท

ค่าธรรมเนียม 5,000 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7999
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สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล (กรณีออกใบอนุญาตใหม่)

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ
1)

ชื่อแบบฟอร์ม
ส.พ.20คำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ดำเนินกำรโรงพยำบำล (กรณีออกใบอนุญำตใหม่)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2)กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ไม่มีกำรกำหนดระยะเวลำในกฎหมำย
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล (กรณีใช้ต่ออายุใบเดิม)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเณฑ์
1) มำตรำ 28 ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญำต
2) กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ผู้นั้นดำเนินกำรสถำนพยำบำลต่อไปได้
จนกว่ำผู้อนุญำตจะสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ

2.วิธีกำร
1) ผู้ ด ำเนิ น กำรสถำนพยำบำลยื่ น ค ำขอกำรขอต่ อ อำยุ ใ บอนุ ญ ำตผู้ ด ำเนิ น กำรสถำนพยำบำล ต้ อ งยื่ น ก่ อ นใบอนุ ญ ำตให้
ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล หมดอำยุก่อนสิ้นปีที่ 2 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญำต
2) กำรยื่นต่อใบอนุญำตผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลให้ยื่นก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
ตุลำคม จนถึง 31 ธันวำคม
3) ต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุสุขภำพแข็งแรงและไม่เป็นโรคต้องห้ำม
4) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข ตรวจสอบคำขอต่ออำยุใบอนุญำต
กำรผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
5) ผู้อนุญำตพิจำรณำกำรต่อใบอนุญำตผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล / ลงบันทึกกำรต่อใบอนุญำตผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
ในใบอนุญำตและสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล
6) กรณีกำรต่ออำยุใบอนุญำตดำเนินกำรสถำนพยำบำลที่กระทรวงสำธำรณสุขมีคำสั่งมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรเป็นผู้อนุญำต
ตำมพระรำชบั ญญั ติ ส ถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 ซึ่ง นำยแพทย์ ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ขจั ง หวั ด เป็ นผู้ อ นุญ ำตด ำเนิ นกำรต่ ออำยุ
ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลแทน เมื่อสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดดำเนินกำรเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งสำเนำเอกสำร
กำรต่ออำยุใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลให้ส่วนกลำง (สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ) ทรำบเพื่อเป็น
หลักฐำน
3.เงื่อนไข
1) กำรนั บ ระยะเวลำ 1 ชั่ ว โมง ในกรณี ที่ ค ำขอหรื อ เอกสำรหลั ก ฐำนไม่ ค รบถ้ ว น และ/หรื อ มี ค วำมบกพร่ อ งไม่ ส มบู ร ณ์
เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิฉะนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำร
ละทิ้งคำขอและถือว่ำวันที่เอกสำรหลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
2) กรณี ม อบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น มำด ำเนิ น กำรหรื อ รั บ เอกสำรแทน ต้ อ งท ำเป็ น หนั ง สื อ มอบอ ำนำจ พร้ อ มแนบส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ และต้องมีข้อควำมในใบมอบอำนำจว่ำผู้รับมอบอำนำจสำมำรถลงนำม
แทนผู้มอบอำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)
3) แบบคำขอกำรต่อใบอนุญำตกำรดำเนินกำรสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน (โรงพยำบำล) (แบบ สพ.20)
หมำยเหตุ :ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
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3) กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 ชั่วโมง

การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล (กรณีใช้ต่ออายุใบเดิม)

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบกำรยืน
่ คำขอต่ออำยุใบอนุญำตดำเนินสถำนพยำบำล

5 นำที

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำน ลงทะเบียนมอบใบชำระค่ำธรรมเนียม

30 นำที

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การพิจารณา
ยื่นเอกสำรขอชำระเงิน

5 นำที

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
และสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล

10 นำที

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

รับใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถนพยำบำล และสมุดทะเบียน
สถำนพยำบำล

10 นำที

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

2)

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ใบสำคัญกำรเปลีย
่ นชื่อ

กรมกำรปกครอง

3)

หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

4)

คาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.20)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
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กรมกำรกงสุล

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลประเภททีร
่ ับผู้ปว
่ ย
ไว้ค้างคืน (ส.พ.19)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

6)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกอบโรคศิลปะ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

-

7)

ใบรับรองแพทย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรำหน่วยงำนที่ออกใบรับรองแพทย์

-

8)

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (สพ.9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ จำนวนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลตำมจริงตำมที่
โรงพยำบำลมีทั้งหมด

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่เกิน 10 เตียง

ค่าธรรมเนียม 500 บำท

2)

เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง

ค่าธรรมเนียม 1,250 บำท

3)

เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง

ค่าธรรมเนียม 2,500 บำท

4)

เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง
หมำยเหตุ: สำหรับส่วนที่เกิน 100 เตียง คิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มขึน
้
เตียงละ50 บำท

ค่าธรรมเนียม 5,000 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7999
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การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล (กรณีใช้ต่ออายุใบเดิม)

5)

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล (กรณีใช้ต่ออายุใบเดิม)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ
1)

ชื่อแบบฟอร์ม
ส.พ.20คำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ดำเนินกำรโรงพยำบำล (กรณีใช้ต่ออำยุใบเดิม)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

1)พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2)กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำรกำหนดระยะเวลำในกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การชาระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. ตำมกฎหมำยกำหนดให้ผู้รับอนุญำตต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลรำยปีภำยในวันที่ 31 ธันวำคม
ของทุกปี ให้ยกเว้นสำหรับปีที่ได้รับอนุญำตและสำหรับปีที่ได้รับกำรต่ออำยุใบอนุญำต ตลอดเวลำที่ยังประกอบกิจกำร ถ้ำไม่
ชำระภำยในเวลำที่กำหนดให้ชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละห้ำต่อเดือน ถ้ำยังไม่ยินยอมชำระค่ำธรรมเนียมหลังพ้นจำกกำหนดหกเดือน
ให้ พนักงำนเจ้ ำหน้ำที่ มีอำนำจสั่ งให้ ผู้รั บอนุญำตด ำเนินกำรตำมมำตรำ 49 ให้ระงับหรื อปฏิ บัติให้ถู กต้ องภำยในระยะเวลำที่
เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นเหตุลบล้ำงควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้
2. ผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลสำมำรถยื่นคำขอชำระค่ำธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนตุลำคมของทุกปี
เงื่อนไข

2. กรณี ม อบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น มำด ำเนิ น กำรหรื อ รั บ เอกสำรแทน ต้ อ งท ำเป็ น หนั ง สื อ มอบอ ำนำจ พร้ อ มแนบส ำเนำบั ต ร
ประจ ำตั วประชำชนของผู้ มอบอ ำนำจและผู้ รั บ มอบอำนำจและต้ องมีข้อควำมว่ ำในใบมอบอำนำจว่ำผู้ รั บมอบอำนำจสำมำรถ
ลงนำมแทนผู้มอบอำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข โทรศัพท์ 0 2193 7059
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 ชั่วโมง
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคำขอชำระค่ำธรรมเนียม และเอกสำรประกอบคำขอ

5 นำที

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำที่บน
ั ทึกข้อมูลและ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
ลงทะเบียนมอบใบชำระค่ำธรรมเนียม

30 นำที

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การพิจารณา
ยื่นเอกสำรขอชำระเงิน

5 นำที

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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การชาระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล

1. กำรนับระยะเวลำ 1 ชั่วโมงทำกำร ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุ
ให้ ไ ม่ส ำมำรถพิจ ำรณำได้ เจ้ ำหน้ำ ที่ จ ะจั ด ท ำบั นทึ กควำมบกพร่ อ งของรำยกำรเอกสำรหรื อหลักฐำนที่ ต้ อ งยื่ นเพิ่ มเติ ม โดย
ผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้ง
คำขอ และถือว่ำวันที่เอกสำรหลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

4)

การพิจารณา
ผู้อนุญำตลงนำมในสพ.12

10 นำที

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

การพิจารณา
รับ สพ.12และสมุดทะเบียน

10 นำที

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

การชาระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1.ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
2.กรณีมอบอำนำจ ต้องมีสำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบอำนำจ
(ผู้มีอำนำจลงชือ
่ แทนนิติบค
ุ คลทุกคน) และผูร้ ับมอบอำนำจที่ลงนำม
เรียบร้อย ครบถ้วน

กรมกำรปกครอง

2)

หนังสือรับรองการจดทะเบียน (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

3)

คาขอชาระค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลประจาปี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (สพ.9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ สมุดทะเบียนจำนวนตำมที่โรงพยำบำลมีทั้งหมด

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

6)

รายงานประจาปี (สพ.24)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

7)

หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่เกิน 10 เตียง

ค่าธรรมเนียม 500 บำท

2)

เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง

ค่าธรรมเนียม 1,250 บำท

3)

เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง

ค่าธรรมเนียม 2,500 บำท
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ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

4)

เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง
หมำยเหตุ:
1. สำหรับส่วนที่เกิน 100 เตียง คิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เตียงละ 100 บำท
2. แต่ทงั้ นี้ เมื่อรวมค่ำธรรมเนียมที่คด
ิ เพิ่มขึน
้ แล้วต้องไม่เกินปีละ 10,000 บำท

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5,000 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7999

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำขอชำระค่ำธรรมเนียม

2)

ส.พ.24 รำยงำนประจำปีของสถำนพยำบำลประเภททีร่ ับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน

หมายเหตุ
-
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การชาระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล

1)

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรชำระค่ำธรรมเนียมโรงพยำบำล
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2)กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

การชาระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล

ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: กำรชำระค่ำธรรมเนียมโรงพยำบำล
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทน
สมุดทะเบียนสถานพยาบาล/การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข

1.หลักเกณฑ์
กรณีใบอนุญำตสูญหำยหรือถูกทำลำยในสำระสำคัญ ให้ผู้รับอนุญำตแจ้งต่อผู้อนุญำตและยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญำตตำม
แบบที่ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบคำขอ
นั้น ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้ทรำบกำรสูญหำยหรือถูกทำลำยดังกล่ำว
1) กรณีใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล (สพ.7) หรือสมุดทะบียนสถำนพยำบำล
2) ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล (สพ.19) ถูกทำลำยในสำระสำคัญ ให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลแจ้งต่อผู้ขอ
อนุญำตและยื่นขอรับใบแทนใบอนุญำตและใบแทนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทรำบกำร
สูญหำยหรือถูกทำลำยดังกล่ำว
2.เงื่อนไข
1) กำรนับระยะเวลำ 21 วันทำกำร นับจำกวันที่หน่วยงำนประทับตรำลงรับเอกสำร โดยเอกสำรหลักฐำนต้องครบถ้วน ถูกต้อง
หำกมีกำรแก้ไขเอกสำรต้องนับวันหลังจำกหน่วยงำนได้รับเอกสำรแก้ไขครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตหรื อ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย กำรก่อกำรประท้วง
กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น
2) กรณี ม อบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น มำด ำเนิ น กำรหรื อ รั บ เอกสำรแทน ต้ อ งท ำเป็ น หนั ง สื อ มอบอ ำนำจ พร้ อ มแนบส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ และต้องมีข้อควำมว่ำในใบมอบอำนำจว่ำผู้รับมอบอำนำจสำมำรถลง
นำมแทนผู้มอบอำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)
3.ช่องทำง
1) กำรยื่นคำขอใบแทนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล/คำขอใบแทนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล/คำขอใบแทน
ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลให้ยื่นเรื่องที่ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
2) กำรตรวจสอบค ำขอใบแทนใบอนุ ญ ำตให้ ป ระกอบกิ จ กำรสถำนพยำบำล/ค ำขอใบแทนสมุ ด ทะเบี ย นสถำนพยำบำล /
ค ำขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ ำตให้ ด ำเนิ น กำรสถำนพยำบำล โดยพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ำรสุ ข ภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข
3) กำรส่งใบแทนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล/คำขอใบแทนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล/ใบแทนใบอนุญำตให้
ด ำเนิ น กำรสถำนพยำบำล ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบกิ จ กำรสถำนพยำบำลในเขตกรุ ง เทพมห ำนคร ให้ รั บ ใบอนุ ญ ำตพร้ อ มช ำระ
ค่ำธรรมเนียมที่ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล/การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล/การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล

กรณีที่ 1
ยื่นแบบคำขอใบแทนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล /คำขอใบแทนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล (แบบ สพ.15)
1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
3) สมุดทะเบียนสถำนพยำบำล (กรณีถูกทำลำย)
4) ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล (กรณีถูกทำลำย)
5) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
6) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)
กรณีที่ 2
ยื่นแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญำต กรณีใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลสูญหำยหรือถูกทำลำยในสำระสำคัญ (สพ.21)
1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
3) รูปถ่ำยของผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล ขนำด 2.5 x 3 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี
4) ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล(กรณีชำรุด)
5) สมุดทะเบียนสถำนพยำบำล (กรณีถูกทำลำย)
6) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ :
กรณีมีกำรมอบอำนำจ มีเอกสำรดังนี้ หนังสือมอบอำนำจพร้อมเอกสำรของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ในกรณีที่ ค ำขอหรื อเอกสำรไม่ค รบถ้ วน และ/หรือ มีค วำมบกพร่ องไม่ส มบูรณ์เป็นต้ นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจ ำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ และถือว่ำวันที่เอกสำร
หลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน ลงทะเบียนมอบใบชำระค่ำธรรมเนียม

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
ตรวจสอบทะเบียน บันทึกใบประวัติ บันทึกสมุดทะเบียน
สถำนพยำบำล

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้อนุญำตลงนำม

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด และหรือผูป
้ ระกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
หมำยเหตุ: กำรดำเนินงำนครบตำมขั้นตอนที่กำหนดเมื่อ
หน่วยงำนได้มห
ี นังสือแจังไปยังผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล และ/หรือ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด)

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำบัตรประชำชนผู้ประกอบกิจกำร
กรณีมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือรับมอบอำนำจและสำเนำบัตรประชำชน
ผู้รับมอบอำนำจ กรณีเป็นนิตบ
ิ ุคคล รับรองสำเนำบัตรประชำชนผูม
้ ีสท
ิ ธิ์
ลงนำมทุกคน

2)

หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

3)

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

4)

หนังสือรับรองการจดทะเบียน (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

5)

คาขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล(ส.พ 15)/สมุดทะเบียนสถานพยาบาล/ใบอนุญาต
ให้ดาเนินการสถานพยาบาล(ส.พ. 19) สูญหายหรือถูกทาลายใน
สาระสาคัญ ให้ยื่น คาขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให้
ดาเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทาลายในสาระสาคัญ
(สพ.21)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีสูญหำยหรือถูกทำลำยในสำระสำคัญ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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กรมกำรปกครอง

กรมกำรกงสุล

กรมกำรปกครอง

การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล/การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล

3)

การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล/การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

6)

สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

7)

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) กรณีถูก
ทาลาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

8)

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล กรณีถูกทาลาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ จำนวนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลตำมจริงตำมที่
โรงพยำบำลมีทั้งหมด

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

9)

ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) กรณีถก
ู ทาลาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีถูกทำลำยในสำระสำคัญ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

10)

หนังสือแจ้งความ กรณีสญ
ู หาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
200 บาท
หมำยเหตุ: ธุรกรรมละ 200 บำท

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 200 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

3)

สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ - กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์

7)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

0 2193 7999
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ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

ส.พ.15 คำขอใบแทนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล คำขอใบแทนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล

2)

ส.พ.21คำขอรับใบแทนใบอนุญำต กรณีใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลสูญหำยหรือถูกทำลำยใน
สำระสำคัญ

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล/กำรขอใบแทนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล/
กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตให้ดำเนินกำรโรงพยำบำล
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

1) พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2) กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำรกำหนดระยะเวลำในกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล/การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล

ลาดับ

คู่มือสาหรับประชาชน : การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/
ใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/ใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล

1. หลักเกณฑ์
ผู้ รั บ อนุ ญ ำตที่ ป ระสงค์ จ ะแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรำยกำรที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตไว้ แ ล้ ว ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ ยื่ น ค ำขอตำมแบบที่
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในคำขอนั้น
2. เงื่อนไข
1) กำรนับระยะเวลำ 21 วันทำกำร นับจำกวันที่หน่วยงำนประทับตรำลงรับเอกสำร โดยเอกสำรหลักฐำนต้องครบถ้วน ถูกต้อง
หำกมีกำรแก้ไขเอกสำรต้องนับวันหลังจำกหน่วยงำนได้รับเอกสำรแก้ไขครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตหรือ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย กำรก่อกำรประท้วง
กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น
2) กรณีม อบอำนำจให้ บุ ค คลอื่ นมำด ำเนิ นกำรหรื อรั บเอกสำรแทน ต้ อ งท ำเป็น หนั งสื อมอบอ ำนำจ พร้ อ มแนบส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รั บมอบอำนำจ และต้ องมีข้อควำมว่ำในใบมอบอำนำจว่ำผู้รับมอบอำนำจสำมำรถ
ลงนำมแทนผู้มอบอำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)
3. วิธีกำร
1) ผู้ประกอบกิจ กำรยื่ นค ำขอเปลี่ ย นแปลงรำยกำรใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ณ ศู นย์ บริ กำรธุร กิจ สุ ขภำพ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
2) พนัก งำนเจ้ ำ หน้ ำที่ ส ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิ ลปะ กระทรวงสำธำรณสุ ข ตรวจสอบกำรเปลี่ ย นแปลง
รำยกำรใบอนุญำตให้ประกอบกิจ กำรสถำนพยำบำล/เปลี่ยนแปลงรำยกำรใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล/ลงบันทึ ก
ในสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล
3) ผู้อนุญำตพิจำรณำกำรอนุญำต กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
4) กำรส่งใบอนุญำตให้ผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้รับใบอนุญำตพร้อมชำระค่ำธรรมเนียมที่
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
กรณีที่ 1
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล (แบบ สพ.10)
กรณีบุคคลธรรมดำ รำยกำรเอกสำร/หลักฐำนประกอบ ดังนี้
1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
2) สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
3) สมุดทะเบียนสถำนพยำบำล
4) ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
5) เอกสำรที่เป็นหลักฐำนเกี่ยวข้องกับกำรขอเปลี่ยนแปลง
6) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)

52

กรณีเป็นนิติบุคคล มีรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนประกอบเพิม
่ เติมจำกกรณีบุคคลธรรมดำ ดังนี้
1) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน (มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล
2) มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
3) สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลที่เป็นผู้มีอำนำจลงนำม
4) สำเนำบัตรประจำตัวผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลที่เป็นผู้มีอำนำจลงนำม
5) ใบรับรองแพทย์ผู้แทนนิติบุคคลที่มีอำนำจลงนำมบริษัท

หมำยเหตุ :
1) กรณีมีกำรมอบอำนำจ มีเอกสำรดังนี้ หนังสือมอบอำนำจพร้อมเอกสำรของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
2) ในกรณี ที่ ค ำขอหรื อ เอกสำรไม่ ค รบถ้ ว น และ/หรื อ มี ค วำมบกพร่ อ งไม่ ส มบู ร ณ์ เ ป็ น ต้ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ำมำรถพิ จ ำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ และถือว่ำวันที่เอกสำร
หลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
3) ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข โทรศัพท์ 0 2193 7059 /ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน ลงทะเบียนมอบใบชำระค่ำธรรมเนียม

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
ตรวจสอบทะเบียน บันทึกใบประวัติ บันทึกสมุดทะเบียน
สถำนพยำบำล

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/ใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล

กรณีที่ 2
แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล (แบบ สพ.22)
1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
2) สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
3) รูปถ่ำยของผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล ขนำด 2.5 x 3 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี
4) ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
5) สมุดทะเบียนสถำนพยำบำล
6) เอกสำรที่เป็นหลักฐำนเกี่ยวข้องกับกำรขอเปลี่ยนแปลง
7) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)

การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/ใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

3)

การพิจารณา
ผู้อนุญำตลงนำม

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด และหรือผูป
้ ระกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
หมำยเหตุ: กำรดำเนินงำนครบตำมขั้นตอนที่กำหนดเมื่อ
หน่วยงำนได้มห
ี นังสือแจังไปยังผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล และ/หรือ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด)

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำบัตรประชำชนผู้ประกอบกิจกำร
กรณีมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือรับมอบอำนำจและสำเนำบัตรประชำชผูร้ ับ
มอบอำนำจ กรณีเป็นนิติบุคคล รับรองสำเนำบัตรประชำชนผู้มส
ี ิทธิล
์ ง
นำมทุกคน

กรมกำรปกครอง

2)

หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรกงสุล

3)

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

4)

หนังสือรับรองการจดทะเบียน (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

5)

แบบคาขอเปลี่ยนแปลงรายการประกอบกิจการสถานพยาบาล
(แบบ สพ.10)/แบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาต
ให้ดาเนินการสถานพยาบาล (แบบ สพ.22)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

6)

สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

7)

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

กรมกำรปกครอง
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สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ จำนวนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลตำมจริงตำมที่
โรงพยำบำลมีทั้งหมด

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

9)

ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล (สพ.19)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

10)

กรณีการเปลีย
่ นชื่อตัว ชื่อสกุล ของผูร
้ ับอนุญาต (ให้แนบเอกสาร)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

11)

กรณีการเปลีย
่ นเลขที่ตง
ั้ ชือ
่ ถนน ตาบลหรือแขวง อาเภอหรือเขต
จังหวัด (ให้แนบเอกสาร)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

12)

ใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะ หรือวุฒบ
ิ ัตร หรือ
หนังสืออนุมัติ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล/ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล

ค่าธรรมเนียม 100 บำท

2)

การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล
ครั้งละ 100 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บำท

3)

ค่าใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ฉบับละ 200 บาท

ค่าธรรมเนียม 200 บำท

4)

ค่าใบแทนใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล
ฉบับละ 200 บาท

ค่าธรรมเนียม 200 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ - สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/ใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล

8)

การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/ใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

4)

ไปรษณีย์ - กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7999

7)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

ส.พ.10 คำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล

2)

ส.พ.22 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล/ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรโรงพยำบำล
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

1) พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2) กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำหนดระยะเวลำไว้ตำมกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0

56

คู่มือสาหรับประชาชน : การแสดงความจานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล
กรณีผู้รับอนุญาตตาย
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์

2.เงื่อนไข
1) กำรนับ ระยะเวลำ 21 วั นท ำกำร ในกรณีที่ ค ำขอหรื อเอกสำรหลั กฐำนไม่ค รบถ้ วน และ/หรื อมีค วำมบกพร่ องไม่ส มบูร ณ์
เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิฉะนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำร
ละทิ้งคำขอ
2) กรณี ม อบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น มำด ำเนิ น กำรหรื อ รั บ เอกสำรแทน ต้ อ งท ำเป็ น หนั ง สื อ มอบอ ำนำจ พร้ อ มแนบส ำเนำบั ต ร
ประจ ำตั วประชำชนของผู้ มอบอ ำนำจและผู้ รั บ มอบอำนำจและต้ องมีข้อควำมว่ ำในใบมอบอำนำจว่ำผู้ รั บมอบอำนำจสำมำรถ
ลงนำมแทน ผู้มอบอำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)
3) แบบคำขอหนังสือแสดงควำมจำนงเป็นผู้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลกรณีผู้รับอนุญำตตำย (สพ.14)
รำยกำรเอกสำร/หลักฐำนประกอบ ดังนี้
1. สำเนำบัตรประชำชน
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
3. สำเนำใบมรณะบัตรของผู้อนุญำต
4. ใบรับรองแพทย์
5. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
6. สมุดทะเบียนสถำนพยำบำล
7. สำเนำเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์ในสถำนพยำบำล
8. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
หมำยเหตุ:
1. กรณีมีกำรมอบอำนำจ มีเอกสำรดังนี้ หนังสือมอบอำนำจพร้อมเอกสำรของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
2. ในกรณี ที่ ค ำขอหรื อ เอกสำรไม่ ค รบถ้ ว น และ/หรื อ มี ค วำมบกพร่ อ งไม่ ส มบู ร ณ์ เ ป็ น ต้ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ำมำรถพิ จ ำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ และถือว่ำวันที่เอกสำร
หลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้ งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้ว
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การแสดงความจานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลแทนกรณีผู้รับอนุญำตตำยให้ยื่นหนังสือแสดงควำมจำนงต่อผู้อนุญำตตำมแบบที่
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบหนังสือนั้น
เพื่อขอประกอบกิจกำรที่ผู้ตำยได้รับอนุญำตนั้นต่อไป ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

การแสดงความจานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ/เจ้ำหน้ำที่
บันทึกข้อมูลและ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน ลงทะเบียนมอบ
ใบชำระค่ำธรรมเนียม

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
ตรวจสอบทะเบียน บันทึกใบประวัติ บันทึกสมุด

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด และหรือผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
หมำยเหตุ: กำรดำเนินงำนครบตำมขั้นตอนที่กำหนดเมื่อ
หน่วยงำนได้มห
ี นังสือแจังไปยังผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล และ /หรือ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด)

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1. ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
2.กรณีมอบอำนำจ ต้องมีสำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบอำนำจ
(ผู้มีอำนำจลงชือ
่ แทนนิติบค
ุ คลทุกคน) และผูร้ ับมอบอำนำจที่ลงนำม
เรียบร้อย ครบถ้วน

2)

หนังสือรับรองการจดทะเบียน (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

3)

หนังสือแสดงความจานงเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลกรณีผร
ู้ ับอนุญาตตาย (สพ.14)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
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หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (สพ.9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ จำนวนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลตำมจริงตำมที่
โรงพยำบำลมีทั้งหมด

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

6)

ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

7)

ใบรับรองแพทย์ผู้แทนนิตบ
ิ ุคคลที่มอ
ี านาจผูกพันบริษท
ั
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรำหน่วยงำนที่ออกใบรับรองแพทย์

-

8)

ใบมรณะบัตรของผู้รบ
ั อนุญาต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

9)

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานพยาบาล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ของผู้แสดงควำมจำนง ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

10)

หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีมอบอำนำจ หนังสือมอบอำนำจให้ติดอำกรแสตมป์

-

กรมกำรปกครอง

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่เกิน 10 เตียง

ค่าธรรมเนียม 2,000 บำท

2)

เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง

ค่าธรรมเนียม 5,000 บำท

3)

เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง

ค่าธรรมเนียม 10,000 บำท

4)

เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง
หมำยเหตุ: สำหรับส่วนที่เกิน 100 เตียง คิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
เตียงละ 100 บำท

ค่าธรรมเนียม 20,000 บำท
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4)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ

การแสดงความจานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ - สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ - กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์

7)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

0 2193 7999

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ
1)

ชื่อแบบฟอร์ม
ส.พ.14 หนังสือแสดงควำมจำนงเป็นผู้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล กรณีผู้รับอนุญำตตำย

หมายเหตุ
-
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ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรแสดงควำมจำนงเป็นผู้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล กรณีผู้รับอนุญำตตำย
หน่ ว ยงานกลางเจ้ า ของกระบวนงาน : ส ำนั ก สถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิ ล ปะ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ำรสุ ข ภำพ
สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

2)กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ไม่มีกำรกำหนดระยะเวลำในกฎหมำย
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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1)พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล/การขอเปลี่ยนตัว
ผู้ดาเนินการโรงพยาบาล
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์

การขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล/การขอเปลี่ยนตัวผู้ดาเนินการโรงพยาบาล

มำตรำ 24 วรรคแรก ห้ำมมิให้บุคคลใดดำเนินกำรสถำนพยำบำล เว้นแต่ได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต
มำตรำ 42 เมื่อมีกำรเปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิช ำชีพในสถำนพยำบำล ตำมมำตรำ 18 (4) ผู้รับอนุญำตต้องแจ้งเป็นหนังสื อให้
ผู้อนุญำตทรำบภำยในกำหนดสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนนั้น
2.เงื่อนไข
1. กำรนับระยะเวลำ 21 วัน ท ำกำร ในกรณีที่ ค ำขอหรื อเอกสำรหลักฐำนไม่ ค รบถ้ วน และ/หรื อมีค วำมบกพร่ องไม่ส มบูร ณ์
เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิฉะนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำร
ละทิ้งคำขอ
2. กรณี ม อบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น มำด ำเนิ น กำรหรื อ รั บ เอกสำรแทน ต้ อ งท ำเป็ น หนั ง สื อ มอบอ ำนำจ พร้ อ มแนบส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ผู้มอบอำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)
3.วิธีกำร
ต้องยื่นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลนั้นแบบคำขออนุญำตเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินกำร
สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน (แบบ สพ.18)
เอกสำรหลักฐำน
1) สำเนำบัตรประจำตัว
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
3) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่ำมีสุขภำพแข็งแรง สำมำรถควบคุมดูแลกิจกำรสถำนพยำบำลได้โดยใกล้ชิด
4) รูปถ่ำย ขนำด 2.5 x 3 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี
5) สมุดทะเบียนสถำนพยำบำล
6) สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ/ใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะ
7) สำเนำวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติหรือหนังสือรับรอง
8) ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
หมำยเหตุ:
1. กรณีมีกำรมอบอำนำจ มีเอกสำรดังนี้ หนังสือมอบอำนำจพร้อมเอกสำรของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
2. ในกรณี ที่ ค ำขอหรื อ เอกสำรไม่ ค รบถ้ ว น และ/หรื อ มี ค วำมบกพร่ อ งไม่ ส มบู ร ณ์ เ ป็ น ต้ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ำมำรถพิ จ ำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ และถือว่ำวันที่เอกสำร
หลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้ งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้ว
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ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข โทรศัพท์ 0 2193 7059
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทำกำร
ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคำยืน
่ คำขอเปลี่ยนตัวผูด
้ ำเนินกำรสถำนพยำบำล

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคำขอยื่นคำขอเปลีย
่ นตัวผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด และ หรือผู้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน
หมำยเหตุ: กำรดำเนินงำนครบตำมขั้นตอนที่กำหนดเมื่อ
หน่วยงำนได้มห
ี นังสือแจังไปยังผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล และ/หรือ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด)

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสำเนำถูกต้อง กรณีมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือรับมอบ
อำนำจและสำเนำบัตรประชำชผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

2)

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

3)

หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

4)

คาขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล/คาขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผูด
้ าเนินการสถานพยาบาล (แบบ สพ.18)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
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กรมกำรกงสุล

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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ลาดับ

การขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล/การขอเปลี่ยนตัวผู้ดาเนินการโรงพยาบาล

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

5)

ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

6)

สาเนาทะเบียนบ้าน ผูด
้ าเนินการสถานพยาบาล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

7)

ใบรับรองแพทย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรำหน่วยงำนที่ออกใบรับรองแพทย์

-

8)

รูปถ่ายขนาด2.5x3 ซม จานวน 3 รูป
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี

-

9)

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ จำนวนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลตำมจริงตำมที่
โรงพยำบำลมีทั้งหมด

10)

สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

11)

สาเนาวุฒบ
ิ ัตรหรือหนังสืออนุมัตห
ิ รือหนังสือรับรอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

กรมกำรปกครอง

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่เกิน 10 เตียง

ค่าธรรมเนียม 100 บำท

2)

เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง

ค่าธรรมเนียม 1,250 บำท

3)

เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง

ค่าธรรมเนียม 2,500 บำท

4)

เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง
หมำยเหตุ: สำหรับส่วนที่เกิน 100 เตียง คิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
เตียงละ 50 บำท

ค่าธรรมเนียม 5,000 บำท
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ - สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ - กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์

7)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

0 2193 7999

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ
1)

ชื่อแบบฟอร์ม
ส.พ.18 คำขอรับใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล

หมายเหตุ
-
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1)

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่

การขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล/การขอเปลี่ยนตัวผู้ดาเนินการโรงพยาบาล

ชื่อกระบวนงาน: กำรขอรับใบอนุญำตให้ดำเนินกำรโรงพยำบำล/กำรขอเปลี่ยนตัวผูด
้ ำเนินกำรโรงพยำบำล
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

1)พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2)กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำหนดระยะเวลำไว้ตำมกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์
มำตรำ 21 กำรโอนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล ให้แก่บุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
มำตรำ 17 ให้กระทำได้ เมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำตกำรขอโอนใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธี กำร
และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
2.วิธีกำร
1. ผู้ประกอบกิจกำรยื่นคำขอโอนให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล

3. ผู้อนุญำตพิจำรณำกำรโอนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล/ ลงบันทึกในสมุดทะเบียน
3.เงื่อนไข
1. กำรนับระยะเวลำ 21 วันท ำกำร ในกรณี ที่ ค ำขอหรื อเอกสำรหลัก ฐำนไม่ ค รบถ้ ว น และ/หรื อ มีค วำมบกพร่ อ งไม่ ส มบู ร ณ์
เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึ กควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิฉะนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำร
ละทิ้งคำขอ
2. กรณี ม อบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น มำด ำเนิ น กำรหรื อ รั บ เอกสำรแทน ต้ อ งท ำเป็ น หนั ง สื อ มอบอ ำนำจ พร้ อ มแนบส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รั บมอบอำนำจ และต้ องมีข้อควำมว่ำในใบมอบอำนำจว่ำผู้รับมอบอำนำจสำมำรถ
ลงนำมแทนผู้มอบอำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)
4.ช่องทำง
1. กำรขอโอนใบอนุ ญ ำตให้ ป ระกอบกิ จ กำรฯ ให้ ยื่ น เรื่ อ งที่ ศู น ย์ บ ริ ก ำรธุ ร กิ จ สุ ข ภำพ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ำรสุ ข ภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข
2. กำรตรวจสอบกำรขอโอนใบอนุ ญ ำตให้ ป ระกอบกิ จ กำรฯ โดยพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ำรสุ ข ภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข
3. กำรส่ ง ใบอนุ ญ ำตที่ โ อนกิ จ กำรสถำนพยำบำลให้ กั บ ผู้ ป ระกอบกิ จ กำรสถำนพยำบำลในเขตกรุ ง เทพมหำนคร ให้ รั บ
ใบอนุญำตพร้อมชำระค่ำธรรมเนียมที่ ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
5.แบบคำขอโอนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล (แบบ สพ.13)
กรณีบุคคลธรรมดำ รำยกำรเอกสำร/หลักฐำนประกอบดังนี้
1) สำเนำบัตรประจำตัวของผู้รับโอน
2) สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับโอน
3) สมุดทะเบียนสถำนพยำบำล
4) ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
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2. พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ำรสุ ข ภำพ กระทรวงสำธำรณสุ ข ตรวจสอบกำรกำรโอนในกำรประกอบกิ จ กำร
สถำนพยำบำล

5) เอกสำรที่เป็นหลักฐำนเกี่ยวข้องกับกำรโอนกรรมสิทธิ์
6) ใบรับรองแพทย์ของผู้รับโอน
7) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล)
กรณีมอบอำนำจให้ผู้อื่นดำเนินกำรแทน
ต้องมีหนังสือมอบอำนำจติดอำกรแสตมป์ พร้อมสำเนำบัตรประชำชนของผู้รับมอบอำนำจและผู้มอบอำนำจ
หมำยเหตุ:
1. กรณีมีกำรมอบอำนำจ มีเอกสำรดังนี้ หนังสือมอบอำนำจพร้อมเอกสำรของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
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2. ขั้น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บระยะเวลำตั้ ง แต่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ ประชำชน
เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคำขอโอนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด และหรือผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
หมำยเหตุ: กำรดำเนินงำนครบตำมขั้นตอนที่กำหนดเมื่อ
หน่วยงำนได้มห
ี นังสือแจังไปยังผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล และ/หรือ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด)

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

2)

บัตรประจาตัวผู้รับโอน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

3)

คาขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล(ส.พ.13)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

4)

สาเนาทะเบียนบ้านผู้โอน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

5)

สาเนาทะเบียนบ้านผู้รบ
ั โอน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

6)

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (สพ.9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ จำนวนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลตำมจริงตำมที่
โรงพยำบำลมีทั้งหมด

สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบ
โรคศิลปะ

7)

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบ
โรคศิลปะ

8)

ใบรับรองแพทย์ของผู้รบ
ั โอน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรำหน่วยงำนที่ออกใบรับรองแพทย์

-

9)

เอกสารที่เป็นหลักฐานเกีย
่ วข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

10)

หนังสือรับรองการจดทะเบียน (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล
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สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบ
โรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 200 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ

การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ - สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ - กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์

7)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

0 2193 7999

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ
1)

ชื่อแบบฟอร์ม
สพ.13 คำขอโอนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล

หมายเหตุ
-
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ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรโอนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

1)พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2)กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำรกำหนดระยะเวลำในกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0

คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งเลิกโรงพยาบาล
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์
มำตรำ 44 ผู้รับอนุญำตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจกำรสถำนพยำบำล ต้องแจ้งเป็นหนังสือและจัดทำรำยงำนที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับ
ผู้ป่วยให้ผู้อนุญำตทรำบล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในกฎกระทรวง
เมื่อได้รับแจ้งตำมวรรคหนึ่ง ผู้อนุญำตมีอำนำจสั่งให้ผู้รับอนุญำตต้อง ปฏิบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก่อนเลิกกิจกำรก็ได้ ทั้งนี้ โดย
ให้ พิจ ำรณำถึ งประโยชน์ และส่ วนได้ เสี ยของผู้ ป่วยในสถำนพยำบำลนั้นเป็นส ำคั ญให้ส ถำนพยำบำลทั นตกรรมชั้ นสอง และ
สถำนพยำบำลกำรผดุงครรภ์ ที่ได้ รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้ตำมพระรำชบัญญัติส ถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 อยู่ในวันที่
กฎกระทรวงนี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ยังคงประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลนั้นขอเลิกดำเนินกำร
สถำนพยำบำล

การแจ้งเลิกโรงพยาบาล

2. วิธีกำร
1. ผู้รับอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลที่ประสงค์จะเลิกกิจกำรสถำนพยำบำล ให้แจ้งเป็นตำมแบบคำขอหนังสือแจ้งเลิก
กิจกำรสถำนพยำบำลให้ผู้อนุญำตทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ตรวจสอบหนังสือแจ้งเลิกกิจกำรสถำนพยำบำล
3. ผู้ อ นุ ญ ำตพิ จ ำรณำกำรแจ้ ง เลิ ก กิ จ กำรสถำนพยำบำล ลงบั น ทึ ก กำรแจ้ ง เลิ ก กิ จ กำรลงในใบอนุ ญ ำตให้ ป ระกอบกิ จ กำร
สถำนพยำบำล และใบอนุญำตให้ดำเนินกำร และสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล
3. เงื่อนไข
1. กำรนับระยะเวลำ 21 วัน ท ำกำร ในกรณีที่ ค ำขอหรื อเอกสำรหลักฐำนไม่ ค รบถ้ วน และ/หรื อมีค วำมบกพร่ องไม่ส มบูร ณ์
เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิฉ ะนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำร
ละทิ้งคำขอ
2. กรณี ม อบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น มำด ำเนิ น กำรหรื อ รั บ เอกสำรแทน ต้ อ งท ำเป็ น หนั ง สื อ มอบอ ำนำจ พร้ อ มแนบส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รั บมอบอำนำจ และต้ องมีข้อควำมว่ำในใบมอบอำนำจว่ำผู้รับมอบอำนำจสำมำรถ
ลงนำมแทน ผู้มอบอำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)
4. ช่องทำง
1. กำรยื่ น แจ้ ง เลิ ก กิ จ กำรสถำนพยำบำล ให้ ยื่ น เรื่ อ งที่ ศู น ย์ บ ริ ก ำรธุ ร กิ จ สุ ข ภำพ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ำรสุ ข ภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข
2. มีเอกสำรครบถ้วนคือ
1) แบบหนังสือแจ้งเลิกกิจกำรสถำนพยำบำล (แบบ สพ.17)
2) ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
3) ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
4) สมุดทะเบียนสถำนพยำบำล
5) รำยงำนยอดผู้ ป่วยที่ ค งค้ำงอยู่ใ นสถำนพยำบำลและแผนกำรด ำเนินกำรต่ อผู้ ป่วยที่ ยั งคงค้ ำงอยู่ หลังจำกเลิ กกิจ กำร
สถำนพยำบำล
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6) รำยงำนกำรประกำศแจ้งเลิกกิจกำรสถำนพยำบำลทำงหนังสือพิมพ์และหรือสิ่งอื่น ๆ ที่แพร่หลำย เพื่อให้ผู้ป่วยมำขอรับ
เวชระเบียน ฟิล์มเอกซเรย์ และอื่นๆ
7) รำยงำนกำรจำหน่ำยเวชระเบียน ฟิล์มเอกซเรย์ และอื่นๆ ที่ยังไม่มีผู้มำขอรับ
หมำยเหตุ:
1. กรณีมีกำรมอบอำนำจ มีเอกสำรดังนี้ หนังสือมอบอำนำจพร้อมเอกสำรของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
2. ในกรณี ที่ ค ำขอหรื อ เอกสำรไม่ ค รบถ้ ว น และ/หรื อ มี ค วำมบกพร่ อ งไม่ ส มบู ร ณ์ เ ป็ น ต้ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ำมำรถพิ จ ำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ และถือว่ำวันที่เอกสำร
หลักฐำนที่นำมำยื่นครบถ้วนเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบูรณ์
3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้ งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นคำขอแจ้งเลิกกิจกำรสถำนพยำบำล/
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน /มอบสำเนำหนังสือแจ้งเลิก
กิจกำร (สพ.17)

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
ตรวจสอบคำขอและเอกสำรหลักฐำน

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำม

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด และหรือผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
หมำยเหตุ: กำรดำเนินงำนครบตำมขั้นตอนที่กำหนดเมื่อ
หน่วยงำนได้มห
ี นังสือแจังไปยังผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล และ/หรือ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด)

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข โทรศัพท์ 0 2193 7059
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

การแจ้งเลิกโรงพยาบาล

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1.ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
2.กรณีมอบอำนำจ ต้องมีสำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบอำนำจ
(ผู้มีอำนำจลงชือ
่ แทนนิติบค
ุ คลทุกคน) และผูร้ ับมอบอำนำจที่ลงนำม
เรียบร้อย ครบถ้วน

2)

หนังสือรับรองการจดทะเบียน (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล ประทับตรำและลงนำมสำเนำถูกต้อง

3)

คาขอหนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล(สพ.17)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล (สพ.19)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

6)

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (สพ.9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ จำนวนสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลตำมจริงตำมที่
โรงพยำบำลมีทั้งหมด

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

7)

หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

8)

รายงานยอดผู้ป่วยทีค
่ งค้างอยู่ในสถานพยาบาลและแผนการ
ดาเนินการต่อผู้ป่วยที่ยง
ั คงค้างอยูห
่ ลังจากเลิกกิจการ
สถานพยาบาล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

9)

รายงานการประกาศแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาลทาง
หนังสือพิมพ์และหรือสิ่งอื่น ๆ ที่แพร่หลาย เพื่อให้ผู้ปว
่ ยมาขอรับ
เวชระเบียน ฟิล์มเอกซเรย์ และอื่นๆ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-
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กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

10)

รายงานการจาหน่ายเวชระเบียน ฟิล์มเอกซเรย์ และอืน
่ ๆ ที่ยง
ั ไม่มี
ผู้มาขอรับ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7999

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ
1)

ชื่อแบบฟอร์ม
ส.พ.17 หนังสือแจ้งเลิกกิจกำรสถำนพยำบำล

หมายเหตุ
-
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1)

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรแจ้งเลิกโรงพยำบำล
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

1)พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2)กฎกระทรวง ประกำศระเบียบที่ออก ตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

การแจ้งเลิกโรงพยาบาล

ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำรกำหนดระยะเวลำในกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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งานโรงพยาบาลเอกชน

ภาคผนวก

๑๙
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ข้อมูลการเผยแพร่
คู่มือสาหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
-----------------------------1. ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
โทร.สอบถามได้ที่ 0 2193 7059 , 0 2193 7000 ต่อ 18101-8
2. ณ ศูนย์บริการร่วมรับคาขออนุญาต กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 1 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
โทร.สอบถามได้ที่ 02-5910300
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.1 Website ของรัฐบาล ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน https://www.info.go.th
3.2 Website กระทรวงสาธารณสุข http://ictapp.moph.go.th/servicelink/
3.3 Website สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
https://www.mrd.go.th/info
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สรุปภาพรวมคู่มือสาหรับประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานโรงพยาบาล

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1. การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
(การขออนุมัติแผนการจัดตั้ง)
แบบฟอร์ม
- ส.พ.3 คาขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลประเภท
ที่รับผู้ป่วยไว้คา้ งคืน
- ส.พ.4 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน

81 วันทาการ

2. การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
(ขออนุญาตเปิดให้บริการ)
แบบฟอร์ม
- ส.พ.5 คาขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
- ส.พ.6 หนังสือแสดงความจานงเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ
- ส.พ.18 คาขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล
คาขอเปลี่ยนตัวผู้ดาเนินการสถานพยาบาล

91 วันทาการ

ค่าธรรมเนียม
-

1) ไม่เกิน 10 เตียง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท
(ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 2,000 บาท,ใบอนุญาตดาเนินการสถานพยาบาล
500 บาท)
2) เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง ค่าธรรมเนียม 6,250 บาท
(ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 5,000 บาท,ใบอนุญาตดาเนินการสถานพยาบาล
1,250 บาท)
3) เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง ค่าธรรมเนียม 12,500 บาท
(ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 10,000 บาท,ใบอนุญาตดาเนินการสถานพยาบาล
2,500 บาท)
4) เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง ค่าธรรมเนียม 25,000 บาท
(ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 20,000 บาท,ใบอนุญาตดาเนินการสถานพยาบาล
5,000 บาท)
หมายเหตุ : คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น สาหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ 150 บาท
(ค่าประกอบกิจการสถานพยาบาล 100 บาท, ค่าดาเนินการสถานพยาบาล 50 บาท)
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สรุปภาพรวมคู่มือสาหรับประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานโรงพยาบาล

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ค่าธรรมเนียม

3. การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
(อนุมัติแบบแปลนการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มพื้นทีใ่ ช้สอย)
แบบฟอร์ม
- ส.พ.16 คาขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล
- ส.พ.6 หนังสือแสดงความจานงเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ

81 วันทาการ

-

4. การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
(ขอนุญาตเปิดใช้พื้นที่บริการที่เปลี่ยนแปลง)
แบบฟอร์ม
- ใช้แบบฟอร์มเดิมที่ขออนุมต
ั ิแบบแปลนการเปลี่ยนแปลง/
พื้นที่ใช้สอย

91 วันทาการ

กรณีออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใบใหม่ คิดค่ะรรมเนียม ดังนี้
1) ไม่เกิน 10 เตียง ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
2) เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
3) เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
4) เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง ค่าธรรมเนียม 20,000 บาท
หมายเหตุ : คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึน
้ สาหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ 100 บาท

5. การต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล
เอกชน
แบบฟอร์ม
- ส.พ.11 คาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

91 วันทาการ

1) ไม่เกิน 10 เตียง ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
2) เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
3) เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
4) เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง ค่าธรรมเนียม 20,000 บาท
หมายเหตุ : คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น สาหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ 100 บาท

6. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล
(กรณีออกใบอนุญาตใหม่)
แบบฟอร์ม
- ส.พ.20 คาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการ
สถานพยาบาล

21 วันทาการ

1) ไม่เกิน 10 เตียง ค่าธรรมเนียม 500 บาท
2) เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง ค่าธรรมเนียม 1,250 บาท
3) เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท
4) เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ : คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น สาหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ 50 บาท

85

สรุปภาพรวมคู่มือสาหรับประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานโรงพยาบาล

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ค่าธรรมเนียม

7. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล
(กรณีใช้ต่ออายุใบเดิม)
แบบฟอร์ม
- ส.พ.20คาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการ
สถานพยาบาล

1 ชั่วโมง

1) ไม่เกิน 10 เตียง ค่าธรรมเนียม 500 บาท
2) เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง ค่าธรรมเนียม 1,250 บาท
3) เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท
4) เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ : คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น สาหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ 50 บาท

8. การชาระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
แบบฟอร์ม
- คาขอชาระค่าธรรมเนียม
- ส.พ.24 รายงานประจาปีของสถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน

1 ชั่วโมง

1) ไม่เกิน 10 เตียง ค่าธรรมเนียม 500 บาท
2) เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียงค่าธรรมเนียม 1,250 บาท
3) เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท
4) เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ : 1. คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น สาหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ 50 บาท
2. ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าธรรมเนียมทีค
่ ด
ิ เพิ่มขึ้นแล้วต้องไม่เกินปีละ 10,000 บาท

9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล/
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล
แบบฟอร์ม
- ส.พ.15 คาขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล คาขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
- ส.พ.21คาขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให้
ดาเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทาลายใน
สาระสาคัญ

21 วันทาการ

ค่าธรรมเนียม 200 บาท หมายเหตุ (ธุรกรรมละ 200 บาท)
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สรุปภาพรวมคู่มือสาหรับประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานโรงพยาบาล

ระยะเวลา
ดาเนินการ

10. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โรงพยาบาล/ใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล
แบบฟอร์ม
- ส.พ.10 คาขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาล
- ส.พ.22 คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้
ดาเนินการสถานพยาบาล

21 วันทาการ

1) การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/ใบอนุญาตให้ดาเนินการ
สถานพยาบาล ค่าธรรมเนียม 100 บาท
2) การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล ครั้งละ 100 บาท
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
3) ค่าใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ฉบับละ 200 บาท
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
4) ค่าใบแทนใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล ฉบับละ 200 บาท ค่าธรรมเนียม 200 บาท

11. การแสดงความจานงเป็นผูร้ ับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โรงพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย
แบบฟอร์ม
- ส.พ.14 หนังสือแสดงความจานงเป็นผู้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย

21 วันทาการ

1) ไม่เกิน 10 เตียง ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
2) เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
3) เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
4) เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง ค่าธรรมเนียม 20,000 บาท
หมายเหตุ : คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น สาหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ 100 บาท

12. การขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล/การขอ
เปลี่ยนตัวผู้ดาเนินการโรงพยาบาล
แบบฟอร์ม
- ส.พ.18 คาขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล
คาขอเปลี่ยนตัวผู้ดาเนินการสถานพยาบาล

21 วันทาการ

1) ไม่เกิน 10 เตียง ค่าธรรมเนียม 100 บาท
2) เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง ค่าธรรมเนียม 1,250 บาท
3) เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท
4) เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ : คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสาหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ 50 บาท

13. การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล
แบบฟอร์ม
- สพ.13 คาขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล

10 วันทาการ

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

14. การแจ้งเลิกโรงพยาบาล
แบบฟอร์ม
- ส.พ.17หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล

21 วันทาการ

ค่าธรรมเนียม

-
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ส่วนภูมิภาค
คู่มือสาหรับประชาชน :
กระบวนการอนุญาตให้ประกอบกิจการและดาเนินการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้คา้ งคืน

ดาเนินการ

ไม่ได้
ดาเนินการ

1) การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุมัติแผนการจัดตั้ง)

/

2) การอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ)

/

3) การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุมัติแบบแปลนการเปลี่ยนแปลง/พื้นที่ใช้สอย)

/

4) การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดใช้พื้นที่บริการที่เปลีย
่ นแปลง)

/

5) การต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน

/

6) การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล (กรณีออกใบอนุญาตใหม่)

/

7) การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล (กรณีใช้ต่ออายุในใบเดิม)

/

8) การชาระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล

/

9) การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล/
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล

/

10) การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/ใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล

/

11) การแสดงความจานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย

/

12) การขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินการโรงพยาบาล/การขอเปลี่ยนตัวผูด
้ าเนินการโรงพยาบาล

/

13) การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล

/

14) การแจ้งเลิกโรงพยาบาล

/
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รับเอกสาร
ส่งต่อให้
ส่วนกลาง

