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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตกำรประกอบกิจกำรและด ำเนินกำรคลินิก 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนญุาตการประกอบกิจการและด าเนินการคลินิก 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ.2541และแกไ้ขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวงประกาศระเบียบทีอ่อก
ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมมี่ก าหนดระยะเวลาไวต้ามกฎหมาย  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน60  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 80  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 40  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตการประกอบกิจการและด าเนินการคลินิกส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการกลุม่งานคุม้ครองผูบ้ริโภคฯส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎร์ธานถีนนการุณราษฎร์

ต าบลตลาดอ าเภอเมืองฯจงัหวดัสรุาษฎร์ธานเีบอร์โทรศพัท ์077-273998,077-283703  /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กรณีช าระคา่ธรรมเนยีมปิดบริการ 16.00 น.) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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1.หลกัเกณฑ ์
 
1. หา้มมิใหบ้คุคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาลเวน้แตไ่ดร้บัใบอนญุาตจากผูอ้นญุาตการขอการออกใบอนญุาตและ
การประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(มาตรา16) 
 
2. หา้มมิใหบ้คุคลใดด าเนินการสถานพยาบาลเวน้แตไ่ดร้บัใบอนญุาตจากผูอ้นญุาตการขอและการออกใบอนญุาตให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24) 
 
2.เง่ือนไข 
 
1.การนบัระยะเวลา 67วนัท าการ&quot;ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและหรือมีความบกพรอ่งไม่
สมบรูณเ์ป็นตน้เหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาไดเ้จา้หนา้ท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ี
ตอ้งย่ืนเพิ่มเตมิโดยผูร้บับรกิารจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทึก
มิฉะนัน้จะถือวา่ผูร้บับรกิารละทิง้ค  าขอ&quot; 
 
2. กรณีมอบอ านาจใหบ้คุคลอ่ืนมาด าเนินการหรือรบัเอกสารแทนตอ้งท าเป็นหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจและตอ้งมีขอ้ความวา่ในใบมอบอ านาจว่าผูร้บัมอบอ านาจ
สามารถลงนามแทนผูม้อบอ านาจในบนัทกึใหแ้กไ้ขของหนว่ยงานได(้บนัทึกสองฝ่าย) 
 
3.วิธีการ 
 
ในการพิจารณาออกใบอนญุาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาลของผูอ้นญุาตจะตอ้งปรากฏวา่ผูข้อรบั 
 
ใบอนญุาตไดจ้ดัใหมี้กรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 
 
(1) มีแผนงานการจดัตัง้สถานพยาบาลท่ีไดร้บัอนมุตัแิลว้ตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
(2) มีสถานพยาบาลตามลกัษณะท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 14 
 
(3) มีเครื่องมือเครื่องใชเ้วชภณัฑห์รือยานพาหนะท่ีจ าเป็นประจ าสถานพยาบาลนัน้ตามชนิดและจ านวนท่ีก าหนดใน
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กฎกระทรวง 
 
(4) มีผูป้ระกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจ านวนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
(5) ช่ือสถานพยาบาลตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
4.คณุสมบตัผิูป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล 
 
1) มีอายไุมต่  ่ากวา่ย่ีสิบปีบริบรูณ ์
 
(2) มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
 
(3) ไมเ่คยไดร้บัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาหรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายถึงท่ีสดุใหจ้  าคกุเวน้แตเ่ป็นโทษส าหรบัความผิด
ท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
 
(4) ไมเ่ป็นโรคตามท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
 
(5) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
 
(6) ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจรติคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
 
ในกรณีท่ีนิตบิคุคลเป็นผูข้อรบัอนญุาตผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนของนิติบคุคลนัน้ตอ้งมีคณุสมบตัิตามคณุสมบตัขิา้งตน้
คณุสมบตัผิูด้  าเนินการสถานพยาบาล 
 
(1) ผูป้ระกอบวิชาชีพ/เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ 
 
(2) ไมเ่ป็นผูด้  าเนินการอยูก่่อนแลว้สองแหง่ 
 
กรณีท่ีเป็นผูด้  าเนินการประเภทท่ีรบัผูป่้วยไวค้า้งคืนอยูแ่ลว้แหง่หนึ่งจะอนญุาตใหเ้ป็นผูด้  าเนินการประเภทท่ีรบัผูป่้วยไว้
คา้งคืนอีกแหง่หนึ่งไมไ่ด ้
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(3) เป็นผูท่ี้สามารถควบคมุดแูลกิจการสถานพยาบาลไดโ้ดยใกลช้ิด 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ย่ืนค าขออนมุตัแิผนงาน
การจดัตัง้สถานพยาบาล
ประเภทท่ีไมร่บัผูป่้วยไวค้า้ง
คืน/รบัค าขอและรบัเอกสาร
แผนงานการจดัตัง้
สถานพยาบาล/ นดัตรวจ
สถานท่ี  (ตรวจสอบผูข้อ
อนมุตัแิผนการจดัตัง้ไมมี่
ลกัษณะตอ้งหา้มตาม
มาตรา17                     
สถานท่ีเป็นไปตามลกัษณะ
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ตามมาตรา  14 วรรคสอง
และมีผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตามกฎกระทรวง  18(4)                                                              
2.ระยะเวลารอการตรวจ
สถานท่ี 
 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

( ) 

2) 
การพิจารณา 
 

1.พนกังานเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบค าขออนมุตัิ
แผนงานการจดัตัง้

60 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

สถานพยาบาล    2.
พนกังานเจา้หนา้ท่ีนดัตรวจ
สถานท่ี 
  3.พนกังานเจา้หนา้ท่ีไป
ตรวจสถานท่ี     4.สรุปผล/
ใหแ้กไ้ขปรบัปรุง  5.เสนอ
คณะอนกุรรมการ
สถานพยาบาลประจ า
จงัหวดัพิจารณาเพ่ือให้
ความเห็นและใหค้  าแนะน า
แก่ผูอ้นญุาตในเรื่อง
พิจารณาการอนญุาตให้
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลและการ
ด าเนินการสถานพยาบาล 
(ถา้มี)    
 

ธานี 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผูอ้นญุาตลงนามใน
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
และด าเนินการ
สถานพยาบาล 
 

5 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

- 

4) 

- 
 

ท าหนงัสือแจง้ผลการ
พิจารณาไปยงัผูย่ื้นค าขอ
อนญุาต 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 67 วนัท าการ 
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14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 
กรณีมอบอ ำนำจตอ้งมี
หนงัสือรบัมอบอ ำนำจ
และส ำเนำบตัรประชำช
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
กรณีเป็นนิตบิคุคล
รบัรองส ำเนำบตัร
ประชำชนผูมี้สิทธ์ิลงนำม
ทกุคน 
) 

2) 

หนงัสือเดนิทำง กองตรวจลงตรำ
และเอกสำร
เดนิทำงคนตำ่ง
ดำ้ว 

1 1 ฉบบั (กรณีเป็นชำวตำ่งชำติ
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

3) 
ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีกำรเปล่ียนช่ือหรือ
สกลุรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง) 

4) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ 

0 1 ฉบบั ( 
กรณีเป็นนิตบิคุคล
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 
 
 



7/12 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

) 

5) 

ทะเบียนสมรส กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีมีกำรสมรสหรือมี
กำรเปล่ียนแปลงค ำ
น ำหนำ้นำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำขออนมุตัแิผนงำนกำร
จดัตัง้สถำนพยำบำล
ประเภทท่ีไมร่บัผูป่้วยไว้
คำ้งคืน (แบบสพ.1) 

กรมสนบัสนนุ
บรกิำรสขุภำพ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

แผนงำนกำรจดัตัง้
สถำนพยำบำลประเภทท่ี
ไมร่บัผูป่้วยไวค้ำ้งคืน 
(แบบสพ.2) 

กรมสนบัสนนุ
บรกิำรสขุภำพ 

1 0 ฉบบั - 

3) 
ค ำขออนญุำตใหป้ระกอบ
กิจกำรสถำนพยำบำล 
(แบบสพ.5) 

กรมสนบัสนนุ
บรกิำรสขุภำพ 

1 0 ฉบบั - 

4) 

หนงัสือแสดงเจตจ ำนง
เป็นปฏิบตังิำนใน
สถำนพยำบำลของผู้
ประกอบวิชำชีพ 
(แบบสพ.6) 

กรมสนบัสนนุ
บรกิำรสขุภำพ 

1 0 ฉบบั (กรณีเป็น
ผูด้  ำเนินกำรตอ้ง
เซ็นตอ่หนำ้
พนกังำน
เจำ้หนำ้ท่ี) 

5) 
ค ำขอรบัใบอนญุำตให้
ด  ำเนินกำร
สถำนพยำบำล / ค ำขอ

กรมสนบัสนนุ
บรกิำรสขุภำพ 

1 0 ฉบบั (กรณีเป็น
ผูด้  ำเนินกำรตอ้ง
เซ็นตอ่หนำ้
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อนญุำตเปล่ียนตวั
ผูด้  ำเนินกำร
สถำนพยำบำล  
(แบบสพ.18) 

พนกังำน
เจำ้หนำ้ท่ี) 

6) 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น                          
(ผูข้อประกอบกิจกำรและ
ผูด้  ำเนินกำร) 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมอบอ ำนำจ
ตอ้งมีหนงัสือรบั
มอบอ ำนำจและ
ส ำเนำทะเบียน
บำ้นผูร้บัมอบ
อ ำนำจ 
กรณีเป็นนิตบิคุคล
รบัรองส ำเนำบตัร
ทะเบียนบำ้นผูมี้
สิทธ์ิลงนำมทกุคน 
) 

7) 

ใบอนญุำตประกอบ
วิชำชีพ/ประกอบกำร
ประกอบโรคศลิปะ 

- 1 1 ฉบบั (หำกเป็นเฉพำะ
ทำงตอ้งลงนำม
ส ำเนำถกูตอ้งใบ
อนมุตับตัร/อนุ
บตัร ) 

8) 

ใบรบัรองแพทยผ์ูข้อ
ประกอบกิจกำรและ
ผูด้  ำเนินกำร 

- 1 0 ฉบบั ((ใบรบัรองแพทย์
ไมเ่ป็นโรค
ตอ้งหำ้มและไม่
เกิน 6  เดือนนบั
แตว่นัย่ืนค ำขอ)) 

9) 
รูปถ่ำยขนำด   2.5x3 ซม 
3  รูป 

- 3 0 ฉบบั - 

10) รูปถ่ำยขนำด 8 x13 ซม  - 1 0 ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1  รูป 

11) 

แผนผงัในสถำนพยำบำล - 1 0 ฉบบั (ตอ้งแสดง
ภำพถ่ำยหอ้ง
ตรวจโรคและ
อปุกรณภ์ำยใน
หอ้งทกุหอ้ง
ประกอบวำ่เสรจ็
เรียบรอ้ยแลว้) 

12) 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้
สถำนพยำบำลตอ้ง
ชดัเจน 

- 1 0 ฉบบั (และตอ้งแสดงจดุ
ท่ีใกลเ้คียงโดยให้
มีจดุสงัเกตท่ีุ
ส ำคญั ) 

13) 

เอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิ 
(โฉนดท่ีดนิ) 

- 0 1 ฉบบั (หำกไมใ่ชเ้จำ้ของ
กรรมสิทธ์ิตอ้งมี
เอกสำรดงันี ้
1.สญัญำเชำ่ 
2.  ส ำเนำบตัร
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน
บำ้นของผูใ้หเ้ชำ่ 
3.รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 
) 

14) 
ทะเบียนบำ้นท่ีตัง้
สถำนพยำบำล 

- 0 1 ฉบบั (รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง) 

15) 
ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำร
จดทะเบียนวตัถปุระสงค์
และผูมี้อ ำนำจลงช่ือแทน

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ 

0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

นิตบิคุคล (กรณีผูย่ื้นค ำ
ขอเป็นนิติบคุคล) 

16) 

1.มีกำรเก็บและก ำจดั
ขยะติดเชือ้โดยมีหนงัสือ
ตอบรบัจำกหนว่ยงำนท่ี
ก ำจดัขยะหรือหนว่ยงำน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  2.ตอ้งมี
เอกสำร/หนงัสือรบักำร
ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์
ในกรณีท่ีมีเครื่องเอกซเรย ์
3.ตอ้งไดร้บัควำมยินยอม
ใหใ้ชช่ื้อสถำนพยำบำล
จำกผูไ้ดร้บัใบอนญุำต
ก่อนหำกช่ือ
สถำนพยำบำลในเขต
เดียวกนัมีช่ือซ ำ้กนั 4.
แสดงอตัรำคำ่บรกิำรและ
คำ่รกัษำพยำบำลให้
ครอบคลมุลกัษณะ
ใหบ้รกิำร 5.หนงัสือ
ประสำนงำนโรงพยำบำล
ท่ีจะสง่ตอ่และ
โรงพยำบำลท่ีจะสง่ตอ่   
6.มีแผนแสดงระบบกำร
ควบคมุท ำควำมสะอำด
เครื่องมือเครื่องใชใ้น
คลินิกท่ีเหมำะสม 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรอ่ืนๆมี 6 
ขอ้หำกเป็นส ำเนำ
ตอ้งรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 
) 

17) หำกมีเครื่องมือพิเศษเชน่ ส ำนกังำน 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรอง
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เครื่องมือแพทยต์อ้งมี
เอกสำรรบัรองจำกอย. 

คณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

ส ำเนำถกูตอ้ง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) มีค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลประเภททีไ่ม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน  1,000 

บำท 
 
ค่ำธรรมเนียม1,000 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

2) ใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลสถำนพยำบำลประเภททีไ่ม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน  250 บำท 
 
ค่ำธรรมเนียม250 บาท 
หมำยเหตุ - 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนหน่วยงานณจดุย่ืนค าขอกลุม่งานคุม้ครองผูบ้ริโภคฯส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านีถนนการุณราษฎรต์  าบลตลาดอ าเภอเมืองฯจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000   เบอรโ์ทรศพัท ์077-
273998,  077-283703 
หมายเหตุ() 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณียก์ลุม่งานคุม้ครองผูบ้ริโภคฯส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีถนนกา
รุณราษฎรต์  าบลตลาดอ าเภอเมืองฯจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณียส์  านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ
กระทรวงสาธารณสขุถนนตวิานนทอ์ าเภอเมืองจงัหวดันนทบรุี 11000 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณีย ์- กองกฎหมายกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพกระทรวงสาธารณสขุถนนตวิา
นนทอ์ าเภอเมืองจงัหวดันนทบรุี 11000 
หมายเหตุ- 
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5) ช่องทำงกำรร้องเรียนE-mail  :  fdasurat@hotmail.com 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท ์   077-273998,    077-283703 
หมายเหตุ- 

7) ช่องทำงกำรร้องเรียน facebook : สารวตัรสถานพยาบาล Online 
หมายเหตุ- 

8) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) 1) ค าขออนมุตัแิผนงานการจดัตัง้สถานพยาบาลประเภทท่ีไมร่บัผูป่้วยไวค้า้งคืน (แบบสพ.1) 

- 
2) 2) แผนงานการจดัตัง้สถานพยาบาลประเภทท่ีไมร่บัผูป่้วยไวค้า้งคืน (แบบสพ.2) 

- 
3) 3) ค าขออนญุาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบสพ.5) 

- 
4) 4) หนงัสือแสดงเจตจ านงเป็นปฏิบตังิานในสถานพยาบาลของผูป้ระกอบวิชาชีพ (แบบสพ.6) 

- 
5) ค าขอรบัใบอนญุาตใหด้  าเนินการสถานพยาบาล / ค าขออนญุาตเปล่ียนตวัผูด้  าเนินการสถานพยาบาลส.พ18 

- 
 
19. หมำยเหตุ 
- 

วันทีพ่มิพ ์ 27/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านีสสจ.สธ. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


