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คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน: กสำรแจ จ้งเลลิกคลลินลิก
หนน่วยงานททที่รรับผผิดชอบ: สสานรักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศผิลปะ
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสสุข

1. ชมืชอกระบวนงสำน: การแจจ้งเลผิกคลผินผิก
2. หนคู่วยงสำนเจ จ้สำของกระบวนงสำน: สสานรักสถานพยาบาลและการประกอบ

โรคศผิลปะ
3. ประเภทของงสำนบรลิกสำร: กระบวนงานบรผิการททที่เบบ็ดเสรบ็จในหนน่วยเดทยว
4. หมวดหมคคู่ของงสำนบรลิกสำร: อนสุญาต/ออกใบอนสุญาต/รรับรอง
5. กฎหมสำยททชให จ้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททชเกทชยวข จ้อง:
1) พระราชบรัญญรัตผิสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแกจ้ไขเพผิที่มเตผิม (ฉบรับททที่3)   

พ.ศ.2555  และกฎกระทรวง ประกาศ ระเบทยบ ททที่ออกตามพระราช
บรัญญรัตผิสถานพยาบาล พ.ศ.2541

6. ระดรับผลกระทบ: บรผิการทรัที่วไป
7. พมื พื้นททชให จ้บรลิกสำร: สน่วนกลาง, สน่วนภภูมผิภาค
8. กฎหมสำยขจ้อบรังครับ/ขจ้อตกลงททชกสสำหนดระยะเวลสำ -

ระยะเวลสำททชกสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขจ้อกสสำหนด ฯลฯ 0 นาทท 
9. ขจ้อมคลสถลิตลิ

จสสำนวนเฉลทชยตคู่อเดมือน 1
จสสำนวนคสสำขอททชมสำกททชสนุด 3
จสสำนวนคสสำขอททชนจ้อยททชสนุด 0

10. ชมืชออ จ้สำงอลิงของคคคู่มมือประชสำชน [สสาเนาคภูน่มมือประชาชน] การแจจ้งเลผิกคลผินผิก 
20/05/2558 19:14

11. ชคู่องทสำงกสำรให จ้บรลิกสำร
1)

2)

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

ตผิดตน่อดจ้วยตนเอง ณ หนน่วยงาน(โทรนรัดหมายกน่อนอยน่างนจ้อย 1 วรัน) โทร 
034-518106

ระยะเวลสำเปลิ ดให จ้บรลิกสำร เปผิดใหจ้บรผิการวรันจรันทร ย์ถถึงวรันศสุกร ย์ (ยกเว จ้นวรัน
หยสุดททที่ทางราชการกสาหนด) 

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

หมสำยเหตนุ เวลาการใหจ้บรผิการขถึ ชนกรับเเตน่ละจรังหวรัด

12. หลรักเกณฑ ฑ์ วลิธทกสำร เงมืชอนไข(ถจ้สำมท) ในกสำรยมืชนคสสำขอ และในกสำร
พลิจสำรณสำอนนุญสำต
      1.หลรักเกณฑ ย์
มาตรา 44 ผภู จ้รรับอนสุญาตผภู จ้ใดประสงค ย์จะเลผิกกผิจการสถานพยาบาล ต จ้อง แจ จ้ง
เปบ็ นหนรังสมือและจรัดทสารายงานททที่จะปฏผิบรัตผิเกทที่ยวกรับผภู จ้ปน่ วยใหจ้ผภู จ้อนสุญาตทราบ
ลน่วงหนจ้า ไมน่นจ้อยกวน่าสผิบหจ้าวรัน ทรั ชงนท ช ตามหลรักเกณฑ ย์และวผิธทการททที่กสาหนดในกฎ
กระทรวง
เมมืที่อได จ้รรับแจ จ้งตามวรรคหนถึที่ง ผภู จ้อนสุญาตมทอสานาจสรัที่งให จ้ผภู จ้รรับอนสุญาตตจ้อง ปฏผิบรัตผิ
อยน่างหนถึที่งอยน่างใดกน่อนเลผิกกผิจการกบ็ได จ้ ทรั ชงนท ช โดยใหจ้พผิจารณาถถึงประโยชน ย์ 
และสน่วนไดจ้เสทยของผภู จ้ปน่ วยในสถานพยาบาลนรั ชนเปบ็ นสสาครัญ

      2.วผิธทการ
2.1 ผภู จ้รรับอนสุญาตประกอบกผิจการสถานพยาบาลททที่ประสงค ย์จะเลผิกกผิจการ
สถานพยาบาล ใหจ้แจ จ้งเปบ็ นตามแบบคสาขอหนรังสมือแจ จ้งเลผิกกผิจการสถาน
พยาบาลใหจ้ผภู จ้อนสุญาตทราบลน่วงหนจ้าไมน่นจ้อยกวน่าสผิบหจ้าวรัน
2.2 พนรักงานเจ จ้าหนจ้าททที่กรมสนรับสนสุนบรผิการสสุขภาพ กระทรวงสาธารณสสุข 
ตรวจสอบหนรังสมือแจ จ้งเลผิกกผิจการสถานพยาบาล
2.3 ผภู จ้อนสุญาตพผิจารณาการแจจ้งเลผิกกผิจการสถานพยาบาล ลงบรันทถึกการแจจ้ง
เลผิกกผิจการลงในใบอนสุญาตใหจ้ประกอบกผิจการสถานพยาบาล และใบอนสุญาต
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ใหจ้ดสาเนผินการ และสมสุดทะเบทยนสถานพยาบาล

    3.เงมืที่อนไข
3.1 การนรับระยะเวลา 1 ชรัที่วโมงในกรณทททที่คสาขอหรมือเอกสารหลรักฐานไมน่ครบ
ถจ้วน และหรมือมทความบกพรน่องไมน่สมบภูรณ ย์เปบ็ นตจ้นเหตสุให จ้ไมน่สามารถพผิจารณา
ไดจ้ เจ จ้าหนจ้าททที่จะจรัดทสาบรันทถึกความบกพรน่องของรายการเอกสารหรมือหลรักฐาน
ททที่ต จ้องยมืที่นเพผิที่มเตผิม โดยผภู จ้รรับบรผิการจะตจ้องดสาเนผินการแกจ้ไข หรมือยมืที่นเอกสาร
เพผิที่มเตผิมภายในระยะเวลาททที่กสาหนดในบรันทถึก มผิฉนรั ชนจะถมือวน่าผภู จ้รรับบรผิการละทผิ ชง
คสาขอ
3.2 กรณทมอบอสานาจใหจ้บสุคคลอมืที่นมาดสาเนผินการหรมือรรับเอกสารแทน ตจ้องทสา
เปบ็ นหนรังสมือมอบอสานาจ พรจ้อมแนบสสาเนาบรัตรประจสาตรัวประชาชนของผภู จ้มอบ
อสานาจและผภู จ้รรับมอบอสานาจ และตจ้องมทข จ้อความวน่าในใบมอบอสานาจวน่าผภู จ้รรับ
มอบอสานาจสามารถลงนามแทน   ผภู จ้มอบอสานาจในบรันทถึกใหจ้แก จ้ไขของหนน่วย
งานไดจ้(บรันทถึกสองฝน่ าย)

   4.ชน่องทาง
4.1 การยมืที่นแจ จ้งเลผิกกผิจการสถานพยาบาล ใหจ้ยมืที่นเรมืที่องททที่ศภูนย ย์บรผิการธสุรกผิจ
สสุขภาพ กรมสนรับสนสุนบรผิการสสุขภาพ กระทรวงสาธารณสสุข
4.2 มทเอกสารครบถจ้วนคมือ ใบอนสุญาตใหจ้ประกอบกผิจการสถานพยาบาล และ
ใบอนสุญาตใหจ้ดสาเนผินการและสมสุดทะเบทยนสถานพยาบาล 

5.แบบหนรังสมือแจ จ้งเลผิกกผิจการสถานพยาบาล (แบบ สพ.17) 
1) ใบอนสุญาตใหจ้ประกอบกผิจการสถานพยาบาล
2) ใบอนสุญาตใหจ้ดสาเนผินการ
3) สมสุดทะเบทยนสถานพยาบาล

หมายเหตสุ: ขรั ชนตอนการดสาเนผินงานตามคภูน่มมือจะเรผิที่มนรับระยะเวลาตรั ชงแตน่เจ จ้า
หนจ้าททที่ได จ้รรับเอกสารครบถจ้วนตามททที่ระบสุไว จ้ในคภูน่มมือประชาชนเรทยบรจ้อยแลจ้ว 
และแจจ้งผลการพผิจารณาภายใน 7 วรันนรับแตน่วรันพผิจารณาแลจ้วเสรบ็จ

13. ขรั พื้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททชรรับผลิดชอบ
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ททช
ประเภทขรั พื้น

ตอน

รสำยละเอทยดของ
ขรั พื้นตอนกสำร

บรลิกสำร

ระยะ
เวลสำให จ้
บรลิกสำร

สคู่วนงสำน /
หนคู่วยงสำน
ททชรรับผลิด
ชอบ 

หมสำยเหตนุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผภู จ้ขอรรับใบอนสุญาต
ยมืที่นคสาขอแจจ้งเลผิก
กผิจการสถาน
พยาบาล/ตรวจ
สอบเอกสารหลรัก
ฐานครบถจ้วน /
มอบสสาเนาหนรังสมือ
แจ จ้งเลผิกกผิจการ 
(สพ.17)

20 นาทท สสจ.กาญ
จนบสุรท

-

2)

การพผิจารณา ตรวจสอบเอกสาร
หลรักฐานครบ
ถจ้วน)

30 นาทท สสจ.กาญ
จนบสุรท

-

3)
การลงนาม ผภู จ้อนสุญาตลงนาม 60 นาทท สสจ.กาญ

จนบสุรท
-

4)
- แจจ้งเลผิกกผิจการ 

(สพ.17)
10 นาทท สสจ.กาญ

จนบสุรท
-

ระยะเวลสำดสสำเนลินกสำรรวม   1 วรันทสาการ
14. งสำนบรลิกสำรนท พื้ ผคู่สำนกสำรดสสำเนลินกสำรลดขรั พื้นตอน และระยะเวลสำปฏลิบรัตลิ

รสำชกสำรมสำแล จ้ว
ยรังไมน่ผน่านการดสาเนผินการลดขรั ชนตอน

15. รสำยกสำรเอกสสำรหลรักฐสำนประกอบกสำรยมืชนคสสำขอ
15.1) เอกสสำรยมืนยรันตรัวตนททชออกโดยหนคู่วยงสำนภสำครรัฐ
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ททช
รสำยกสำร
เอกสสำร

ยมืนยรันตรัว
ตน

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค จ้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรลิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

1)

บรัตรประจสา
ตรัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบรับ (1.รรับรอง
สสาเนาถภูก
ตจ้อง
2.กรณทมอบ
อสานาจ ต จ้อง
มทสสาเนาบรัตร
ประชาชน
ของผภู จ้มอบ
อสานาจ(ผภู จ้มท
อสานาจ
ลงชมืที่อแทน
นผิตผิบสุคคล
ทสุกคน) และ
ผภู จ้รรับมอบ
อสานาจททที่ลง
นาม
เรทยบรจ้อย 
ครบถจ้วน)

2) หนรังสมือ
รรับรอง
นผิตผิบสุคคล

- 1 1 ฉบรับ (กรณทผภู จ้มอบ
อสานาจเปบ็ น
นผิตผิบสุคคล
ตจ้องประทรับ
ตรา
นผิตผิบสุคคล 
และผภู จ้มท
อสานาจลง
นามรรับรอง
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ททช
รสำยกสำร
เอกสสำร

ยมืนยรันตรัว
ตน

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค จ้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรลิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

สสาเนาทสุก
คน)

15.2)   เอกสารอออน ๆ สสาหรร บยออนเพพอมเตพม

ททช
รสำยกสำร

เอกสสำรยมืชน
เพลิชมเตลิม

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค จ้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรลิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

1)

คสาขอ
หนรังสมือแจ จ้ง
เลผิกกผิจการ
สถาน
พยาบาล(ส
พ.17)

- 1 0 ฉบรับ -

2)

ใบอนสุญาต
ใหจ้ประกอบ
กผิจการ
สถาน
พยาบาล 
(สพ.7)

- 1 0 ฉบรับ -

3)

ใบอนสุญาต
ใหจ้ดสาเนผิน
การสถาน
พยาบาล 
(สพ.19)

- 1 0 ฉบรับ -

4) สมสุด - 1 0 ฉบรับ -
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ททช
รสำยกสำร

เอกสสำรยมืชน
เพลิชมเตลิม

หนคู่วยงสำน
ภสำครรัฐผค จ้

ออก
เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรับจรลิง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนคู่วย
นรับ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตนุ

ทะเบทยน
สถาน
พยาบาล 
(สพ.8)

5)
หนรังสมือ
มอบอสานาจ

- 1 0 ฉบรับ -

16. คคู่สำธรรมเนทยม
1) ไมคู่มทคคู่สำธรรมเนทยม

หมสำยเหตนุ -  

17. ชคู่องทสำงกสำรร จ้องเรทยน
1) ชคู่องทสำงกสำรร จ้องเรทยน ณ จสุดยมืที่นคสาขอ สสานรักสถานพยาบาลและการ

ประกอบโรคศผิลปะ กรมสนรับสนสุนบรผิการสสุขภาพ กระทรวง  สาธารณสสุข 
ถนนตผิวานนท ย์ อสาเภอเมมือง จรังหวรัดนนทบสุรท 11000
หมสำยเหตนุ -

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

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

4) ชคู่องทสำงกสำรร จ้องเรทยน ไปรษณทย ย์ - กองกฎหมาย กรมสนรับสนสุนบรผิการ
สสุขภาพ กระทรวงสาธารณสสุข ถนนตผิวานนท ย์ อสาเภอเมมือง จรังหวรัดนนทบสุรท 
11000
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หมสำยเหตนุ -
5) ชคู่องทสำงกสำรร จ้องเรทยน อทเมล ย์       mrdonline2014@gmail.com

หมสำยเหตนุ -
6) ชคู่องทสำงกสำรร จ้องเรทยน โทรศรัพท ย์    0 2193 7999

หมสำยเหตนุ -
7) ชคู่องทสำงกสำรร จ้องเรทยน facebook : สารวรัตรสถานพยาบาล Online

หมสำยเหตนุ -
8) ชคู่องทสำงกสำรร จ้องเรทยน ศภูนย ย์บรผิการประชาชน สสานรักปลรัดสสานรักนายก

รรัฐมนตรท
หมสำยเหตนุ ( เลขททที่ 1 ถ.พผิษณสุโลก เขตดสุสผิต กทม. 10300 / สายดน่วน 1111
/ www.1111.go.th / ตภู จ้ ปณ.1111 เลขททที่ 1 ถ.พผิษณสุโลก เขตดสุสผิต กทม. 
10300)

18. ตรัวอยคู่สำงแบบฟอร ฑ์ม ตรัวอยคู่สำง และคคคู่มมือกสำรกรอก 
1) แบบคสาขอหนรังสมือแจ จ้งเลผิกกผิจการสถานพยาบาล (ส .พ.17)

-

19. หมสำยเหตนุ
-

วรันททช
พลิมพ ฑ์

06/07/2558

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

จรัดทสสำ
โดย

Sirilak Bunyok

อนนุมรัตลิ
โดย

-

เผยแพรคู่
โดย

-
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