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คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน: กสำรขอรรับใบแทนใบอนนุญสำตให ห้ดสสำเนนินกสำรคลนินนิก
หนน่วยงานททที่รรับผผิดชอบ: สสานรักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศผิลปะ
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสสุข

1. ชมืชอกระบวนงสำน: การขอรรับใบแทนใบอนสุญาตใหห้ดสาเนผินการคลผินผิก
2. หนคู่วยงสำนเจ ห้สำของกระบวนงสำน: สสานรักสถานพยาบาลและการประกอบ

โรคศผิลปะ
3. ประเภทของงสำนบรนิกสำร: กระบวนงานบรผิการททที่เบบ็ดเสรบ็จในหนน่วยเดทยว
4. หมวดหมคคู่ของงสำนบรนิกสำร: อนสุญาต/ออกใบอนสุญาต/รรับรอง
5. กฎหมสำยททชให ห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททชเกทชยวข ห้อง:
1) 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 ห้บรนิกสำร: สน่วนกลาง, สน่วนภภูมผิภาค
8. กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงททชกสสำหนดระยะเวลสำ -

ระยะเวลสำททชกสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ 0 นาทท 
9. ขห้อมคลสถนิตนิ

จสสำนวนเฉลทชยตคู่อเดมือน 1
จสสำนวนคสสำขอททชมสำกททชสนุด 2
จสสำนวนคสสำขอททชนห้อยททชสนุด 0

10. ชมืชออ ห้สำงอนิงของคคคู่มมือประชสำชน [สสาเนาคภูน่มมือประชาชน] การขอรรับใบแทน
ใบอนสุญาตใหห้ดสาเนผินการคลผินผิก 20/05/2558 19:36

11. ชคู่องทสำงกสำรให ห้บรนิกสำร
1)

2)

สถสำนททชให ห้บรนิกสำร ศภูนย ย์บรผิการธสุรกผิจสสุขภาพ สสานรักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศผิลปะ     ชรั ชน 1 อาคารคลรังพรัสดสุ ถนนสาธารณสสุข 6 กรม
สนรับสนสุนบรผิการสสุขภาพ   กระทรวงสาธารณสสุขโทรศรัพท ย์ 0 2590 1997 
ตน่อ 716 , 720/ตผิดตน่อดห้วยตนเอง ณ หนน่วยงาน
ระยะเวลสำเปนิ ดให ห้บรนิกสำร เปผิดใหห้บรผิการวรัน จรันทร ย์ ถถึง วรันศสุกร ย์ (ยกเว ห้นวรัน
หยสุดททที่ทางราชการกสาหนด) ตรั ชงแตน่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มทพรักเททที่ยง)
หมสำยเหตนุ –
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สถสำนททชให ห้บรนิกสำร สสานรักงานสาธารณสสุขจรังหวรัดกาญจนบสุรท

ตผิดตน่อดห้วยตนเอง ณ หนน่วยงาน(โทรนรัดหมายกน่อนอยน่างนห้อย 1 วรัน) โทร 
034-518106

ระยะเวลสำเปนิ ดให ห้บรนิกสำร เปผิดใหห้บรผิการวรันจรันทร ย์ถถึงวรันศสุกร ย์ (ยกเว ห้นวรัน
หยสุดททที่ทางราชการกสาหนด) 

ตรั ชงแตน่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มทพรักเททที่ยง)

หมสำยเหตนุ เวลาการใหห้บรผิการขถึ ชนกรับเเตน่ละจรังหวรัด

12. หลรักเกณฑ ฑ์ วนิธทกสำร เงมืชอนไข(ถห้สำมท) ในกสำรยมืชนคสสำขอ และในกสำร
พนิจสำรณสำอนนุญสำต

กรณทใบอนสุญาตใหห้ดสาเนผินการสถานพยาบาล (สพ.19) สภูญหายหรมือถภูกทสาลาย
ในสาระสสาครัญใหห้ผภู ห้ดสาเนผินการแจห้งตน่อผภู ห้ขออนสุญาตและยมืที่นขอรรับใบแทนใบ
อนสุญาตภายในสามสผิบวรันนรับแตน่วรันททที่ได ห้รรับทราบการสภูญหายหรมือถภูกทสาลายดรัง
กลน่าว

เงมืที่อนไข
1.การนรับระยะเวลา 22 วรันทสาการ นรับจากวรันททที่หนน่วยงานประทรับตราลงรรับ
เอกสาร โดยเอกสารหลรักฐานตห้องครบถห้วน ถภูกตห้อง หากมทการแกห้ไขเอกสารตห้อง
นรับวรันหลรังจากหนน่วยงานไดห้รรับเอกสารแกห้ไขครบถห้วนแลห้วทรั ชงนท ช ยกเว ห้นกรณทททที่
เกผิดภาวะวผิกฤตหรมือเหตสุการณ ย์ฉสุกเฉผินตน่าง ไมน่วน่าจะเกผิดจากภรัยธรรมชาตผิ 
อสุบรัตผิเหตสุ หรมือการมสุน่งร ห้ายตน่อองค ย์กร เชน่น อสุทกภรัย อรัคคทภรัย การกน่อการประทห้วง 
การกน่อการจลาจล การกน่อวผินาศกรรม เปบ็ นตห้น 
2. กรณทมอบอสานาจใหห้บสุคคลอมืที่นมาดสาเนผินการหรมือรรับเอกสารแทน ตห้องทสาเปบ็ น
หนรังสมือมอบอสานาจ พรห้อมแนบสสาเนาบรัตรประจสาตรัวประชาชนของผภู ห้มอบอสานาจ
และผภู ห้รรับมอบอสานาจ  และตห้องมทข ห้อความวน่าในใบมอบอสานาจวน่าผภู ห้รรับมอบอสานาจ
สามารถลงนามแทน   ผภู ห้มอบอสานาจในบรันทถึกใหห้แก ห้ไขของหนน่วยงานไดห้(บรันทถึก
สองฝน่ าย)
คสาขอใบแทนใบอนสุญาตกรณทใบอนสุญาตใหห้ดสาเนผินการสถานพยาบาลสภูญหาย
หรมือถภูกทสาลายในสาระสสาครัญ ส.พ.21
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เอกสารหลรักฐานททที่ต ห้องยมืที่น
1.สสาเนาบรัตรประจสาตรัว
2.สสาเนาภาพถน่ายทะเบทยนบห้าน
3.รภูปถน่ายขนาด 2.5 x 3 เซนตผิเมตร  จสานวน 2 รภูปถน่ายไมน่เกผินหนถึที่งปท
4.ใบอนสุญาตใหห้ดสาเนผินการสถานพยาบาล (กรณทชสารสุด)
5.สมสุดทะเบทยนสถานพยาบาล
6.เอกสารอมืที่นๆ

13. ขรั พื้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททชรรับผนิดชอบ

ททช
ประเภทขรั พื้น

ตอน

รสำยละเอทยดของ
ขรั พื้นตอนกสำร

บรนิกสำร

ระยะ
เวลสำให ห้
บรนิกสำร

สคู่วนงสำน /
หนคู่วยงสำน
ททชรรับผนิด
ชอบ 

หมสำยเหตนุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผภู ห้ขอรรับใบอนสุญาต
ยมืที่นคสาขอและ
เอกสารประกอบ
คสาขอ

20 นาทท สสจ.กาญ
จนบสุรท

-

2)

การตรวจสอบ
เอกสาร

เจ ห้าหนห้าททที่บรันทถึก
ข ห้อมภูลและ  ตรวจ
สอบเอกสารหลรัก
ฐาน  ลงทะเบทยน
มอบใบชสาระคน่า
ธรรมเนทยม

40 นาทท สสจ.กาญ
จนบสุรท

-

3) การพผิจารณา ตรวจสอบ
ทะเบทยน
บรันทถึกใบประวรัตผิ 
บรันทถึกสมสุด
ทะเบทยนสถาน
พยาบาล

15 วรัน
ทสาการ

สสจ.กาญ
จนบสุรท

-
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ททช
ประเภทขรั พื้น

ตอน

รสำยละเอทยดของ
ขรั พื้นตอนกสำร

บรนิกสำร

ระยะ
เวลสำให ห้
บรนิกสำร

สคู่วนงสำน /
หนคู่วยงสำน
ททชรรับผนิด
ชอบ 

หมสำยเหตนุ

4)
การลงนาม ผภู ห้อนสุญาตลงนาม 5 วรัน

ทสาการ
สสจ.กาญ
จนบสุรท

-

5)

- สน่งมอบใบอนสุญาต
ใหห้ดสาเนผินการ
สถานพยาบาล 
(สพ.7)

6 วรัน
ทสาการ

สสจ.กาญ
จนบสุรท

-

ระยะเวลสำดสสำเนนินกสำรรวม   22 วรันทสาการ

14. งสำนบรนิกสำรนท พื้ ผคู่สำนกสำรดสสำเนนินกสำรลดขรั พื้นตอน และระยะเวลสำปฏนิบรัตนิ
รสำชกสำรมสำแล ห้ว

ยรังไมน่ผน่านการดสาเนผินการลดขรั ชนตอน

15. รสำยกสำรเอกสสำรหลรักฐสำนประกอบกสำรยมืชนคสสำขอ
15.1) เอกสสำรยมืนยรันตรัวตนททชออกโดยหนคู่วยงสำนภสำครรัฐ

ททช
รสำยกสำร
เอกสสำร

ยมืนยรันตรัว
ตน

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค ห้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรนิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

1)
บรัตรประจสา
ตรัว
ประชาชน

- 1 1 ฉบรับ (เซบ็นรรับรอง
สสาเนาถภูก
ตห้อง)

2) ใบสสาครัญ
การเปลทที่ยน
ชมืที่อ

- 1 1 ฉบรับ (กรณทขอ
เปลทที่ยนชมืที่อ 
สกสุล เซบ็น
รรับรอง
สสาเนาถภูก
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ททช
รสำยกสำร
เอกสสำร

ยมืนยรันตรัว
ตน

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค ห้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรนิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

ตห้อง)

15.2)   เอกสารอออน ๆ สสาหรร บยออนเพพอมเตพม

ททช
รสำยกสำร

เอกสสำรยมืชน
เพนิชมเตนิม

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค ห้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรนิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

1)

คสาขอรรับใบ
แทนใบ
อนสุญาต
กรณทใบ
อนสุญาตใหห้
ดสาเนผินการ
สถาน
พยาบาล
สภูญหาย
หรมือถภูก
ทสาลายใน
สาระ
สสาครัญ 
(ส.พ 21

สสานรักสถาน
พยาบาล
และการ
ประกอบโรค
ศผิลปะ

1 0 ฉบรับ -

2)
สสาเนา
ทะเบทยน
บห้าน

- 0 1 ฉบรับ (เซบ็นรรับรอง
สสาเนาถภูก
ตห้อง)

3) รภูปถน่าย
ขนาด 
2.5X3 
เซนตผิเมตร

- 2 0 ฉบรับ (รภูปถน่ายผภู ห้
ดสาเนผินการ
สถาน
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ททช
รสำยกสำร

เอกสสำรยมืชน
เพนิชมเตนิม

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค ห้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรนิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

จสานวน 2 
รภูปถน่ายไว ห้
ไมน่เกผินหนถึที่ง
ปท

พยาบาล)

4)

ใบอนสุญาต
ใหห้ดสาเนผิน
การสถาน
พยาบาล 
(สพ.19)

สสานรักสถาน
พยาบาล
และการ
ประกอบโรค
ศผิลปะ

1 0 ฉบรับ (กรณท
ชสารสุด/ถภูก
ทสาลาย)

5)

สมสุด
ทะเบทยน
สถาน
พยาบาล 
(สพ.9)

สสานรักสถาน
พยาบาล
และการ
ประกอบโรค
ศผิลปะ

1 0 ฉบรับ -

6)

หนรังสมือแจ ห้ง
ความ 
(กรณท
สภูญหาย)

- 1 0 ฉบรับ -

16. คคู่สำธรรมเนทยม
1) คคู่สำธรรมเนทยม

หมสำยเหตนุ -  

17. ชคู่องทสำงกสำรร ห้องเรทยน
1) ชคู่องทสำงกสำรร ห้องเรทยน ณ จสุดยมืที่นคสาขอ สสานรักสถานพยาบาลและการ

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

สาธารณสสุข ถนนตผิวานนท ย์ อสาเภอเมมือง จรังหวรัดนนทบสุรท      11000
หมสำยเหตนุ -

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

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

5) ชคู่องทสำงกสำรร ห้องเรทยน อทเมล ย์       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) แบบคสาขอรรับใบแทนใบอนสุญาตกรณทใบอนสุญาตใหห้ดสาเนผินการสถาน

พยาบาลสภูญหายหรมือถภูกทสาลายในสาระสสาครัญ ส.พ.21
-

19. หมสำยเหตนุ
-
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วรันททช
พนิมพ ฑ์

06/07/2558

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

จรัดทสสำ
โดย

Sirilak Bunyok

อนนุมรัตนิ
โดย

-

เผยแพรคู่
โดย

-


