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คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน: กสำรขอตคู่อใบอนนุญสำตให ห้ประกอบกกิจกสำรคลกินกิก
หนน่วยงานททที่รรับผผิดชอบ: สสานรักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศผิลปะ
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสสุข

1. ชมืชอกระบวนงสำน: การขอตน่อใบอนสุญาตใหห้ประกอบกผิจการคลผินผิก
2. หนคู่วยงสำนเจ ห้สำของกระบวนงสำน: สสานรักสถานพยาบาลและการประกอบ

โรคศผิลปะ
3. ประเภทของงสำนบรกิกสำร: กระบวนงานบรผิการททที่เบบ็ดเสรบ็จในหนน่วยเดทยว
4. หมวดหมคคู่ของงสำนบรกิกสำร: อนสุญาต/ออกใบอนสุญาต/รรับรอง
5. กฎหมสำยททชให ห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททชเกทชยวข ห้อง:
1) พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541  และททที่แก ห้ไขเพผิที่มเตผิม  (ฉบรับททที่ 2) พ.ศ. 

2543

2) พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ และแกห้ไขเพผิที่มเตผิม(ฉบรับททที่ 3)    
พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศ ระเบทยบ ททที่ออกตาม พ.ร.บ.สถาน
พยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ และแกห้ไขเพผิที่มเตผิม (ฉบรับททที่ 4) พ.ศ. 2558

6. ระดรับผลกระทบ: บรผิการทรัที่วไป
7. พมื พื้นททชให ห้บรกิกสำร: สน่วนกลาง, สน่วนภภูมผิภาค
8. กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงททชกสสำหนดระยะเวลสำ -

ระยะเวลสำททชกสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ 0 นาทท 
9. ขห้อมคลสถกิตกิ

จสสำนวนเฉลทชยตคู่อเดมือน 6
จสสำนวนคสสำขอททชมสำกททชสนุด 125
จสสำนวนคสสำขอททชนห้อยททชสนุด 0

10. ชมืชออ ห้สำงอกิงของคคคู่มมือประชสำชน [สสาเนาคภูน่มมือประชาชน] การขอตน่อใบ
อนสุญาตใหห้ประกอบกผิจการคลผินผิก 19/05/2558 13:37

11. ชคู่องทสำงกสำรให ห้บรกิกสำร
1) สถสำนททชให ห้บรกิกสำร ศภูนย ย์บรผิการธสุรกผิจสสุขภาพ ชรั ชน 1 อาคารคลรังพรัสดสุ ถนน

สาธารณสสุข 6 กระทรวงสาธารณสสุข  เบอร ย์โทรศรัพท ย์  0 2590 1997 
ตน่อ 716 , 720/ตผิดตน่อดห้วยตนเอง ณ หนน่วยงาน
ระยะเวลสำเปกิ ดให ห้บรกิกสำร เปผิดใหห้บรผิการวรัน จรันทร ย์ ถถึง วรันศสุกร ย์ (ยกเว ห้นวรัน
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2)
หยสุดททที่ทางราชการกสาหนด) ตรั ชงแตน่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มทพรักเททที่ยง)
หมสำยเหตนุ –

สถสำนททชให ห้บรกิกสำร สสานรักงานสาธารณสสุขจรังหวรัดกาญจนบสุรท
ตผิดตน่อดห้วยตนเอง ณ หนน่วยงาน(โทรนรัดหมายกน่อนอยน่างนห้อย 1 วรัน) โทร 
034-518106
ระยะเวลสำเปกิ ดให ห้บรกิกสำร เปผิดใหห้บรผิการวรันจรันทร ย์ถถึงวรันศสุกร ย์ (ยกเว ห้นวรัน
หยสุดททที่ทางราชการกสาหนด) 
ตรั ชงแตน่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มทพรักเททที่ยง)
หมายเหตสุ เวลาการใหห้บรผิการขถึ ชนกรับเเตน่ละจรังหวรัด

12. หลรักเกณฑ ฑ์ วกิธทกสำร เงมืชอนไข(ถห้สำมท) ในกสำรยมืชนคสสำขอ และในกสำร
พกิจสำรณสำอนนุญสำต

1.หลรักเกณฑ ย์
มาตรา 19 ใบอนสุญาตใหห้ประกอบกผิจการสถานพยาบาล ใหห้ใช ห้ได ห้จนถถึงวรันสผิ ชน
ปทปฏผิทผินของปทททที่สผิบนรับแตน่ปทททที่ออกใบอนสุญาต
การขอตน่ออายสุใบอนสุญาตใหห้ยมืที่นคสาขอกน่อนใบอนสุญาตสผิ ชนสสุด เมมืที่อได ห้ ยมืที่นคสาขอ
แลห้วให ห้ผภู ห้รรับอนสุญาตประกอบกผิจการ
สถานพยาบาลตน่อไปไดห้ จนกวน่าผภู ห้อนสุญาตจะสรัที่งไมน่อนสุญาตใหห้ตน่ออายสุ
การขอตน่ออายสุใบอนสุญาตและการอนสุญาต ใหห้เปบ็ นไปตามหลรักเกณฑ ย์วผิธทการ และ
เงมืที่อนไขททที่กสาหนดในกฎกระทรวง

2.วผิธทการ
2.1 ผภู ห้ประกอบกผิจการยมืที่นคสาขอการขอตน่ออายสุใบอนสุญาตประกอบกผิจการ ต ห้อง
ยมืที่นกน่อนใบอนสุญาตใหห้ประกอบกผิจการสถานพยาบาล หมดอายสุกน่อนสผิ ชนปทททที่ 10 
นรับแตน่ปทททที่ออกใบอนสุญาต
2.2 การยมืที่นตน่อใบอนสุญาตผภู ห้ดสาเนผินการสถานพยาบาลใหห้ยมืที่นกน่อนใบอนสุญาตสผิ ชน
อายสุไมน่นห้อยกวน่า 3 เดมือน เรผิที่มตรั ชงแตน่วรันททที่1 เดมือนตสุลาคม จนถถึง 31 ธรันวาคม
2.3 ตห้องมทใบรรับรองแพทย ย์ระบสุสสุขภาพแขบ็งแรงและไมน่เปบ็ นโรคตห้องหห้าม
2.4 พนรักงานเจ ห้าหนห้าททที่กรมสนรับสนสุนบรผิการสสุขภาพ กระทรวงสาธารณสสุข 
ตรวจสอบขอตน่ออายสุใบอนสุญาตการผภู ห้ประกอบกผิจการสถานพยาบาล
2.5 ผภู ห้อนสุญาตพผิจารณาการตน่อใบอนสุญาตผภู ห้ประกอบกผิจการ / ออกใบอนสุญาตผภู ห้
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ประกอบกผิจการใหมน่(เลขใหมน่) ลงบรันทถึกในสมสุดทะเบทยนสถานพยาบาล

3.เงมืที่อนไข
3.1 การนรับระยะเวลา 21 วรันทสาการ ในกรณทททที่คสาขอหรมือเอกสารหลรักฐานไมน่
ครบถห้วน และหรมือมทความบกพรน่องไมน่สมบภูรณ ย์เปบ็ นตห้นเหตสุให ห้ไมน่สามารถพผิจารณา
ไดห้ เจ ห้าหนห้าททที่จะจรัดทสาบรันทถึกความบกพรน่องของรายการเอกสารหรมือหลรักฐานททที่
ต ห้องยมืที่นเพผิที่มเตผิม โดยผภู ห้รรับบรผิการจะตห้องดสาเนผินการแกห้ไข หรมือยมืที่นเอกสารเพผิที่มเตผิม
ภายในระยะเวลาททที่กสาหนดในบรันทถึก มผิฉนรั ชนจะถมือวน่าผภู ห้รรับบรผิการละทผิ ชงคสาขอ
3.2 กรณทมอบอสานาจใหห้บสุคคลอมืที่นมาดสาเนผินการหรมือรรับเอกสารแทน ตห้องทสาเปบ็ น
หนรังสมือมอบอสานาจ พรห้อมแนบสสาเนาบรัตรประจสาตรัวประชาชนของผภู ห้มอบอสานาจ
และผภู ห้รรับมอบอสานาจ และตห้องมทข ห้อความวน่าในใบมอบอสานาจวน่าผภู ห้รรับมอบอสานาจ
สามารถลงนามแทนผภู ห้มอบอสานาจในบรันทถึกใหห้แก ห้ไขของหนน่วยงานไดห้(บรันทถึก
สองฝน่ าย)

4. คสาขอตน่ออายสุใบอนสุญาตใหห้ประกอบกผิจการคลผินผิก (แบบ สพ.11) รายการ
เอกสาร/หลรักฐานประกอบดรังนท ช
 1) สสาเนาบรัตรประจสาตรัว
 2) ใบรรับรองแพทย ย์
 3) สสาเนาทะเบทยนบห้านของผภู ห้รรับอนสุญาต
 4) สเนาทะเบทยนบห้านของสถานททที่ตรั ชงสถานพยาบาล
 5) ใบอนสุญาตใหห้ประกอบกผิจการสถานพยาบาล
 6) หนรังสมือรรับรองการตรวจสอบสถานพยาบาล จากพนรักงานเจ ห้าหนห้าททที่ ตาม
มาตรา 45
แหน่งพระราชบรัญญรัตผิสถานพยาบาล พ.ศ.2541
 7) สมสุดทะเบทยนสถานพยาบาลหลรักเกณฑ ย์

หมายเหตสุ: ขรั ชนตอนการดสาเนผินงานตามคภูน่มมือจะเรผิที่มนรับระยะเวลาตรั ชงแตน่เจ ห้าหนห้าททที่
ได ห้รรับเอกสารครบถห้วนตามททที่ระบสุไว ห้ในคภูน่มมือประชาชนเรทยบรห้อยแลห้ว และแจห้งผล
การพผิจารณาภายใน 7 วรันนรับแตน่วรันพผิจารณาแลห้วเสรบ็จ
13. ขรั พื้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททชรรับผกิดชอบ
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ททช
ประเภทขรั พื้น

ตอน

รสำยละเอทยดของ
ขรั พื้นตอนกสำร

บรกิกสำร

ระยะ
เวลสำให ห้
บรกิกสำร

สคู่วนงสำน /
หนคู่วยงสำน
ททชรรับผกิด
ชอบ 

หมสำยเหตนุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบคสายมืที่น
คสาขอตน่ออายสุใบ
อนสุญาต

1 วรัน
ทสาการ

สสจ.กาญ
จนบสุรท

2)

การพผิจารณา พนรักงานเจ ห้าหนห้าททที่
ตรวจสอบคสาขอ
ตน่ออายสุใบอนสุญาต

14 วรัน
ทสาการ

สสจ.กาญ
จนบสุรท

3)
การลงนาม เสนอผภู ห้อนสุญาตลง

นามในใบอนสุญาต
5 วรัน
ทสาการ

สสจ.กาญ
จนบสุรท

4)

- ทสาหนรังสมือแจ ห้งผล
การพผิจารณาไป
ยรังผภู ห้ยมืที่นขอใบ
อนสุญาต

1 วรัน
ทสาการ

สสจ.กาญ
จนบสุรท

ระยะเวลสำดสสำเนกินกสำรรวม   21 วรันทสาการ

14. งสำนบรกิกสำรนท พื้ ผคู่สำนกสำรดสสำเนกินกสำรลดขรั พื้นตอน และระยะเวลสำปฏกิบรัตกิ
รสำชกสำรมสำแล ห้ว

ยรังไมน่ผน่านการดสาเนผินการลดขรั ชนตอน

15. รสำยกสำรเอกสสำรหลรักฐสำนประกอบกสำรยมืชนคสสำขอ
15.1) เอกสสำรยมืนยรันตรัวตนททชออกโดยหนคู่วยงสำนภสำครรัฐ
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ททช
รสำยกสำร
เอกสสำร

ยมืนยรันตรัว
ตน

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค ห้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรกิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

1)

บรัตรประจสา
ตรัว
ประชาชน

- 1 1 ฉบรับ (ลงนาม
สสาเนาถภูก
ตห้อง
กรณทมอบ
อสานาจ ต ห้อง
มทหนรังสมือรรับ
มอบอสานาจ
และสสาเนา
บรัตรประ
ชาชผภู ห้รรับ
มอบอสานาจ
กรณทเปบ็ น
นผิตผิบสุคคล
รรับรอง
สสาเนาบรัตร
ประชาชนผภู ห้
มทสผิทธผิ ธิ์ลง
นามทสุกคน
)

2)

หนรังสมือเดผิน
ทาง

กอง
หนรังสมือเดผิน
ทาง

1 1 ฉบรับ (กรณทเปบ็ น
ชาวตน่าง
ชาตผิ     ลง
นามสสาเนา
ถภูกตห้อง)

3) ใบสสาครัญ
การเปลทที่ยน
ชมืที่อ

- 1 1 ฉบรับ (กรณท
เปลทที่ยนชมืที่อ/
สกสุล    ลง
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ททช
รสำยกสำร
เอกสสำร

ยมืนยรันตรัว
ตน

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค ห้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรกิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

นามสสาเนา
ถภูกตห้อง)

4)

หนรังสมือ
รรับรอง
นผิตผิบสุคคล

- 1 1 ฉบรับ (กรณทเปบ็ น
นผิตผิบสุคคล  
ให ห้ประทรับ
ตรา
นผิตผิบสุคคล 
และผภู ห้มท
อสานาจลง
นาม รรับรอง
สสาเนาถภูก
ตห้อง)

15.2)   เอกสารอออน ๆ สสาหรร บยออนเพพอมเตพม

ททช
รสำยกสำร

เอกสสำรยมืชน
เพกิชมเตกิม

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค ห้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรกิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

1) คสาขอตน่อ
อายสุใบ
อนสุญาต
ประกอบ
กผิจการ
สถาน
พยาบาล
ประเภทททที่
ไมน่รรับผภู ห้ปน่ วย

- 1 0 ฉบรับ (ตาม 
พรบ.สถาน
พยาบาล 
พ.ศ.2541)
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ททช
รสำยกสำร

เอกสสำรยมืชน
เพกิชมเตกิม

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค ห้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรกิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

ไว ห้ค ห้างคมืน 
(แบบ 
สพ.11)

2)

ใบอนสุญาต
ใหห้ประกอบ
กผิจการ
สถาน
พยาบาล
ประเภทททที่
ไมน่รรับผภู ห้ปน่ วย
ไว ห้ค ห้างคมืน

- 1 0 ฉบรับ -

3)

สสาเนา
ทะเบทยน
บห้าน (ผภู ห้
ประกอบ
กผิจการ)

- 0 1 ฉบรับ (ลงนาม
สสาเนาถภูก
ตห้อง)

4)

ทะเบทยน
บห้านททที่ตรั ชง
สถาน
พยาบาล

- 0 1 ฉบรับ (ลงนาม
สสาเนาถภูก
ตห้อง)

5) ใบรรับรอง
แพทย ย์ผภู ห้
ประกอบ
กผิจการ (ไมน่
เปบ็ นโรค
ตห้องหห้าม
และ

- 1 0 ฉบรับ -
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ททช
รสำยกสำร

เอกสสำรยมืชน
เพกิชมเตกิม

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค ห้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรกิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

รน่างกาย
แขบ็งแรง 
และออกไว ห้
ไมน่เกผิน 6 
เดมือน )

6)

สมสุด
ทะเบทยน
สถาน
พยาบาล 
(แบบ 
สพ.8)

- 1 0 ฉบรับ -

7) หนรังสมือ
รรับรองการ
ตรวจสอบ
สถาน
พยาบาล
จาก
พนรักงาน
เจ ห้าหนห้าททที่
ตามมาตรา
45  แหน่ง
พระราช
บรัญญรัตผิ
สถาน
พยาบาล 
พ.ศ.2541/
แบบ

- 1 0 ฉบรับ -
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ททช
รสำยกสำร

เอกสสำรยมืชน
เพกิชมเตกิม

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค ห้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรกิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

ประเมผิน
ตนเองของ
สถาน
พยาบาล

8)

แผนททที่
แสดงททที่ตรั ชง
สถาน
พยาบาล
ตห้องชรัดเจน

- 1 0 ฉบรับ (มทราย
ละเอทยด   
สถานททที่ใกล ห้
เคทยง  
ชรัดเจน)

9)

สสาเนาใบ
อนสุญาต
ประกอบ
วผิชาชทพ
ของผภู ห้
ดสาเนผินการ
สถาน
พยาบาล)

- 0 1 ฉบรับ (ลงนาม
สสาเนาถภูก
ตห้อง)

16. คคู่สำธรรมเนทยม
1) ตคู่ออสำยนุใบอนนุญสำตประกอบกกิจกสำรคลกินกิก

คคู่สำธรรมเนทยม 1,000 บาท
หมสำยเหตนุ -  

17. ชคู่องทสำงกสำรร ห้องเรทยน
1) ชคู่องทสำงกสำรร ห้องเรทยน หนน่วยงาน ณ จสุดยมืที่นคสาขอ สสานรักสถานพยาบาล
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และการประกอบโรคศผิลปะ กรมสนรับสนสุนบรผิการสสุขภาพ กระทรวง       
สาธารณสสุข ถนนตผิวานนท ย์ อสาเภอเมมือง จรังหวรัดนนทบสุรท 11000
หมสำยเหตนุ -

2) ชคู่องทสำงกสำรร ห้องเรทยน กรมสนรับสนสุนบรผิการสสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสสุข ถนนตผิวานนท ย์ อสาเภอเมมือง จรังหวรัดนนทบสุรท      11000
หมสำยเหตนุ -

3) ชคู่องทสำงกสำรร ห้องเรทยน ไปรษณทย ย์ -สสานรักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศผิลปะ กรมสนรับสนสุนบรผิการสสุขภาพ กระทรวงสาธารณสสุข                  
ถนนตผิวานนท ย์ อสาเภอเมมือง จรังหวรัดนนทบสุรท 11000
หมสำยเหตนุ -

4) ชคู่องทสำงกสำรร ห้องเรทยน ไปรษณทย ย์ -กองกฎหมาย กรมสนรับสนสุนบรผิการ
สสุขภาพ กระทรวงสาธารณสสุข ถนนตผิวานนท ย์ อสาเภอเมมือง จรังหวรัด              
นนทบสุรท 11000
หมสำยเหตนุ -

5) ชคู่องทสำงกสำรร ห้องเรทยน E-mail : mrdonline2014@gmail.com
หมสำยเหตนุ -

6) ชคู่องทสำงกสำรร ห้องเรทยน โทรศรัพท ย์ 0 2193 7999
หมสำยเหตนุ -

7) ชคู่องทสำงกสำรร ห้องเรทยน Facebook : สารวรัตรสถานพยาบาล Online
หมสำยเหตนุ -

8) ชคู่องทสำงกสำรร ห้องเรทยน ศภูนย ย์บรผิการประชาชน สสานรักปลรัดสสานรักนายก
รรัฐมนตรท
หมสำยเหตนุ ( เลขททที่ 1 ถ.พผิษณสุโลก เขตดสุสผิต กทม. 10300 / สายดน่วน 1111
/ www.1111.go.th / ตภู ห้ ปณ.1111 เลขททที่ 1 ถ.พผิษณสุโลก เขตดสุสผิต กทม. 
10300)

18. ตรัวอยคู่สำงแบบฟอร ฑ์ม ตรัวอยคู่สำง และคคคู่มมือกสำรกรอก 
1) คสาขอตน่ออายสุใบอนสุญาตประกอบกผิจการสถานพยาบาล (แบบ สพ.11)

-

19. หมสำยเหตนุ
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-

วรันททช
พกิมพ ฑ์

08/06/2558

สถสำนะ รออนสุมรัตผิขรั ชนททที่ 2 โดย
สสานรักงาน ก.พ.ร. 
(OPDC)

จรัดทสสำ
โดย

Sirilak Bunyok

อนนุมรัตกิ
โดย

-

เผยแพรคู่
โดย

-


