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คู่มือส ำหรับประชำชน: 
การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภททีไ่ม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัตสิถานพย
าบาล  พ.ศ.2541 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 
กระทรวง: กระทรวงสำธำรณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: 

กำรขอใบรบัแจง้สถำนพยำบำลประเภทท่ีไมร่บัผูป่้วยไวค้ำ้งคืนซึ่งไมต่อ้งอยูใ่นบงัคบัพระรำชบญัญัตสิถำนพยำบำล  
พ.ศ.2541 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง 
ประกำศระเบียบท่อีอกตำม พ.ร.บ สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: สว่นกลำง, สว่นภมูิภำค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมมี่กำรก ำหนดระยะเวลำในกฎหมำย  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนัท ำกำร  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน 

กำรขอใบรบัแจง้สถำนพยำบำลประเภทท่ีไมร่บัผูป่้วยไวค้ำ้งคืนซึ่งไมต่อ้งอยูใ่นบงัคบัพระรำชบญัญัตสิถำนพยำบำล 
พ.ศ.2541 ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ กลุม่งำนคุม้ครองผูบ้ริโภคฯ ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี ถนนกำรุณรำษฎร ์

ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือฯ  จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี เบอรโ์ทรศพัท ์077-273998,077-283703  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หนว่ยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ (กรณีช ำระคำ่ธรรมเนียมปิดบรกิำร 16.00 น .) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1.หลกัเกณฑ ์
 
 1.1เป็นสถำนพยำบำลท่ีจดัใหบ้รกิำรดำ้นกำรรกัษำพยำบำล กำรสง่เสรมิและพฒันำสขุภำพอนำมยั 
และกำรควบคมุและปอ้งกนัโรค ในลกัษณะท่ีเป็นกำรจดัสวสัดกิำรใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ี พนกังำน ลกูจำ้ง 
หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไมไ่ดมี้ควำมประสงคท่ี์จะเป็นกำรประกอบธุรกิจเพื่อหวงัผลก ำไรตอบแทน 
และเป็นกำรจดัสวสัดกิำรของ 
 
   ก. รฐัวิสำหกิจตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยวิธีกำรงบประมำณ 
 
   ข. องคก์ำรมหำชนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยองคก์ำรมหำชน 
 
   ค. สถำนศกึษำของเอกชน 
 
   ง. นำยจำ้ง ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแรงงำนและสวสัดกิำรสงัคม 
 
   จ. ผูใ้หบ้ริกำรขนสง่ผูโ้ดยสำรในยำนพำหนะตำ่ง ๆ 
 
  1.2 เป็นสถำนพยำบำลท่ีใชย้ำนพำหนะในกำรออกไปใหบ้รกิำรเคล่ือนท่ี ณ สถำนท่ีใดท่ีหนึ่งเป็นกำรชั่วครำว 
และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือชว่ยเหลือหรือสงเครำะหโ์ดยไมเ่รียกเก็บคำ่บรกิำรใด ๆ 
ไมว่ำ่จะเป็นกำรจดัใหบ้รกิำรขององคก์รกำรกศุลตำ่ง ๆ มลูนิธิ สถำนพยำบำลหรือของบุคคลใดบคุคลหนึ่ง 
โดยผูใ้หบ้ริกำรตอ้งเป็นผูป้ระกอบวิชำชีพเวชกรรมหรือผูป้ระกอบวิชำชีพทนัตกรรม 
 
  
 
2.เง่ือนไข 
 
 2.1กำรนบัระยะเวลำ 22วนัท ำกำร &quot;ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้น 
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และหรือมีควำมบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นตน้เหตใุหไ้มส่ำมำรถพิจำรณำได ้
เจำ้หนำ้ท่ีจะจดัท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีตอ้งย่ืนเพิ่มเตมิ 
โดยผูร้บับรกิำรจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข หรือย่ืนเอกสำรเพิ่มเตมิภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในบนัทึก 
มิฉะนัน้จะถือวำ่ผูร้บับรกิำรละทิง้ค  ำขอ&quot;  
 
  2.2 กรณีมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอ่ืนมำด ำเนินกำรหรือรบัเอกสำรแทน ตอ้งท ำเป็นหนงัสือมอบอ ำนำจ 
พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ  
และตอ้งมีขอ้ควำมวำ่ในใบมอบอ ำนำจว่ำผูร้บัมอบอ ำนำจสำมำรถลงนำมแทนผูม้อบอ ำนำจในบนัทึกใหแ้กไ้ขของหนว่ย
งำนได(้บนัทึกสองฝ่ำย) 
 
หมำยเหต:ุ 
ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ท่ีไดร้บัเอกสำรครบถว้นตำมท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชำชนเ
รียบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วนันบัแตว่นัพิจำรณำแลว้เสรจ็ 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผูย่ื้นค ำขอแสดงควำมประส
งคเ์พ่ือจดแจง้สถำนพยำบำ
ล 
 

1 วนัท ำกำร ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 

2) 
กำรพิจำรณำ 
 

พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอ
บเอกสำร/ตรวจสอบสถำนท่ี 
 

15 วนัท ำกำร ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 

3) 

กำรลงนำม/คณะกรรมก
ำรมีมติ 
 

เสนอผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัสถ
ำนพยำบำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะเพ่ือลงนำม 
 

5 วนัท ำกำร ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 

4) 
- 
 

ออกใบรบัแจง้กำรประกอบ
กิจกำรสถำนพยำบำลประเ

1 วนัท ำกำร ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ภทท่ีไมร่บัผูป่้วยไวค้ำ้งคืนท่ี
ไมต่อ้งอยูใ่นบงัคบัของพระ
รำชบญัญัตสิถำนพยำบำล   
พ.ศ.2541 
 

ษฎรธ์ำนี 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   22 วนัท ำกำร 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (ผูมี้อ ำนำจลงนำม     
ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง) 

2) 
ส ำเนำทะเบียนบ้
ำน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (ผูมี้อ ำนำจลงนำม    
ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง)) 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจก
ำรคำ้ 

1 1 ฉบบั (หำกเป็นกรณีนิติ
บคุคล  
ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง)) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบ ส.พ.1   กรมสนบัสนนุบรกิ 1 0 ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ส.พ.2   ส.พ.5   
ส.พ.6   ส.พ.18 

ำรสขุภำพ 

2) 

หนงัสือขอแสดงแ
บบแจง้สถำนพย
ำบำลประเภทท่ีไ
มร่บัผูป่้วยไวค้ำ้ง
คืนซึ่งไมอ่ยูใ่นบงั
คบัสถำนพยำบำ
ล  ของ 

ส ำนกัสถำนพยำบ
ำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั (ใชฉ้บบัจรงิ) 

3) 

ส ำเนำบตัรประช
ำชน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (ผูป้ระกอบวิชำชีพ
เวชกรรม   
ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง)) 

4) 

ส ำเนำทะเบียนบ้
ำน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (ผูป้ระกอบวิชำชีพ
เวชกรรม  
ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง)) 

5) 
ใบประกอบวิชำชี
พเวชกรรม 

ส ำนกังำนเลขำธิก
ำรแพทยสภำ 

0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง)) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
หมำยเหตุ (ไม่มีคา่ธรรมเนียม)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงำน ณ จดุย่ืนค ำขอ กลุม่งำนคุม้ครองฯ 

ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี ถนนกำรุณรำษฎร ์ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมือง 
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จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 84000 เบอร ์077-273998, 077-283703 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน facebook : สำรวตัรสถำนพยำบำล Online 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ไปรษณีย ์- กลุม่งำนคุม้ครองฯ ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 
จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี ถนนกำรุณรำษฎร ์ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมือง จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 84000 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสขุ ถนนตวิำนนท ์อ ำเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรุี 11000 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท ์0 7727 3998 / 0 7728 3703 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองกฎหมำย กรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสขุ ถนนตวิำนนท ์
อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรุี 11000   อีเมล ์mrdonline2014@gmail.com 
หมายเหตุ - 

7) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค ำขออนมุตัแิผนงำนกำรจดัตัง้สถำนพยำบำลประเภทท่ีไมร่บัผูป่้วยไวค้ำ้งคืน ส.พ.1 

- 
 

2) แผนงำนกำรจดัตัง้สถำนพยำบำลประเภทท่ีไมร่บัผูป่้วยไวค้ำ้งคืน ส.พ.2 
- 
 

3) ค ำขออนญุำตใหป้ระกอบกิจกำรสถำนพยำบำล  ส.พ.5 
- 
 

4) หนงัสือแสดงควำมจ ำนงเป็นปฏิบตังิำนในสถำนพยำบำลของผู็ประกอบวิชำชีพ  ส.พ.6 
- 
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5) ค ำขอรบัใบอนญำตใหด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล  ส.พ.18 

- 
 

6) แบบรบัแจง้กำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลประเภทท่ีไมร่บัผูป่้วยไวค้ำ้งคืนท่ีไมต่อ้งอยูใ่นบงัคบัของพระรำ
ชบญัญตัสิถำนพยำบำล พ.ศ.2541 
- 
 

7) แบบแจง้กำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลท่ีไมต่อ้งอยูใ่นบงัคบัของพระรำชบญัญตัิสถำนพยำบำล 
พ.ศ.2541 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่
พมิพ ์

27/08/2558 

สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนำ้หนว่ยงำน 
(Reviewer) 

จัดท ำ
โดย 

ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำ
นี สสจ.สธ. 

อนุมัติ
โดย 

- 

เผยแพ
ร่โดย 

- 

 
 

 
 


