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คู่มือส ำหรับประชำชน: การช าระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 
กระทรวง: กระทรวงสำธำรณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรช ำระคำ่ธรรมเนียมโรงพยำบำล 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุำต/ออกใบอนญุำต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 2541  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 
 

2) 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 กำรช ำระคำ่ธรรมเนียมโรงพยำบำล  

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

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรช ำระคำ่ธรรมเนียมโรงพยำบำล ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ 
กลุม่งำนคุม้ครองผูบ้รโิภคฯส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีถนนกำรุณรำษฎรต์  ำบลตลำดอ ำเภอเมือง
ฯจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีเบอรโ์ทรศพัท ์077-273998,077-283703  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ (กรณีช ำระคำ่ธรรมเนียมปิดบรกิำร 16.00 น.) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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หลกัเกณฑ ์
1. ตำมกฎหมำยก ำหนดใหผู้ร้บัอนญุำตตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลรำยปีภำยในวนัท่ี 31 
ธนัวำคมของทกุปี ใหย้กเวน้ส ำหรบัปีท่ีไดร้บัอนญุำตและส ำหรบัปีท่ีไดร้บักำรตอ่อำยใุบอนญุำต 
ตลอดเวลำท่ียงัประกอบกิจกำร 
ถำ้ไมช่  ำระภำยในเวลำท่ีก ำหนดใหช้  ำระเงินเพิ่มอีกรอ้ยละหำ้ตอ่เดือนถำ้ยงัไมย่ินยอมช ำระคำ่ธรรมเนียมหลงัพน้จำกก ำ
หนดหกเดือน ใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ท่ีมีอ ำนำจสั่งให ้ผูร้บัอนญุำตด ำเนินกำรตำมมำตรำ 49 
ใหร้ะงบัหรือปฏิบตัใิหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำท่ีเห็นสมควร แตท่ัง้นี ้ไมเ่ป็นเหตลุบลำ้งควำมผิดตำมพระรำชบญัญตันีิ ้ 
2. ผูป้ระกอบกิจกำรสถำนพยำบำลสำมำรถย่ืนค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียมไดต้ัง้แตเ่ดือนตลุำคมของทกุปี 
 
เง่ือนไข 
1.กำรนบัระยะเวลำ 1 ชั่วโมงท ำกำร ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรไมค่รบถว้น และ/หรือ 
มี/ควำมบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นตน้เหตใุหไ้มส่ำมำรถพิจำรณำได ้
เจำ้หนำ้ท่ีจะจดัท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีตอ้งย่ืนเพิ่มเตมิ 
โดยผูร้บับรกิำรจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข หรือย่ื่ืนเอกสำรเพิ่มเตมิภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในบนัทึก 
มิเชน่นัน้จะถือว่ำผูร้บับรกิำรละทิง้ค  ำขอ 
และถือวำ่วนัท่ีเอกสำรหลกัฐำนท่ีน ำมำย่ืนครบถว้นเป็นขัน้ตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบรูณ ์
2. กรณีมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอ่ืนมำด ำเนินกำรหรือรบัเอกสำรแทน ตอ้งท ำเป็นหนงัสือมอบอ ำนำจ 
พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจและตอ้งมีขอ้ควำมวำ่ในใบมอบอ ำนำจว่
ำผูร้บัมอบอ ำนำจสำมำรถลงนำมแทนผูม้อบอ ำนำจในบนัทกึใหแ้กไ้ขของหนว่ยงำนได(้บนัทกึสองฝ่ำย) 
 
หมำยเหต:ุ 
ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ท่ีไดร้บัเอกสำรครบถว้นตำมท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชำชนเ
รียบรอ้ยแลว้ 
 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ย่ืนค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียม 5 นำที ส ำนกังำนสำธำร - 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

และเอกสำรประกอบค ำขอ 
 

ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

เจำ้หนำ้ท่ีบนัทกึขอ้มลูและ  
ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำน  
ลงทะเบียนมอบใบช ำระคำ่
ธรรมเนียม 
 

30 นำที ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 

3) 
กำรพิจำรณำ 
 

ย่ืนเอกสำรขอช ำระเงิน 
 

5 นำที ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 

4) 
กำรพิจำรณำ 
 

ผูอ้นญุำตลงนำมในสพ.12 
 

10 นำที ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 

5) 
กำรพิจำรณำ 
 

รบั สพ.12และสมดุทะเบียน 
 

10 นำที ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   1 ชั่วโมง 
 

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 0 1 ฉบบั (1.ลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 
2.กรณีมอบอ ำนำ
จ 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ตอ้งมีส  ำเนำบตัรป
ระชำชนของผูม้อ
บอ ำนำจ(ผูมี้อ ำนำ
จลงช่ือแทนนิตบิคุ
คลทกุคน) 
และผูร้บัมอบอ ำน
ำจท่ีลงนำมเรียบร้
อย ครบถว้น) 

2) 

หนงัสือรบัรองกำ
รจดทะเบียน 
(มีอำยไุมเ่กิน 6 
เดือน) 
วตัถปุระสงค ์
และผูมี้อ ำนำจลง
ช่ือแทนนิตบิคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจก
ำรคำ้ 

0 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล 
ประทบัตรำและลง
นำมส ำเนำถกูตอ้ง
) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ค ำขอช ำระคำ่ธร
รมเนียมสถำนพ
ยำบำลประจ ำปี 

ส ำนกัสถำนพยำบ
ำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ใบอนญุำตประก
อบกิจกำรสถำน
พยำบำล (สพ.7) 

ส ำนกัสถำนพยำบ
ำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั - 

3) 
สมดุทะเบียนสถ
ำนพยำบำล 
(สพ.9) 

ส ำนกัสถำนพยำบ
ำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั (สมดุทะเบียนจ ำน
วนตำมท่ีโรงพยำบ
ำลมีทัง้หมด) 

4) รำยงำนประจ ำปี ส ำนกัสถำนพยำบ 1 0 ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(สพ.24) ำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะ 

5) 
หนงัสือมอบอ ำน
ำจ 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่เกิน 10 เตยีง 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

2) เกิน  10 เตยีง แต่ไม่เกิน 25 เตยีง 
 ค่ำธรรมเนียม 1,250 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

3) เกิน  25 เตยีง แต่ไม่เกิน 50 เตยีง 
 ค่ำธรรมเนียม 2,500 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

4) เกิน  50 เตยีง แต่ไม่เกิน 100 เตยีง 
 ค่ำธรรมเนียม 5,000 บำท 
หมำยเหตุ (1. ส ำหรบัสว่นทีเ่กิน 100 เตียง คิดคำ่ธรรมเนยีมเพิ่มขึน้  เตียงละ 100 บำท 
2. แตท่ัง้นี ้เมื่อรวมคำ่ธรรมเนยีมทีค่ิดเพิ่มขึน้แลว้ตอ้งไม่เกินปีละ 10,000 บำท)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 

หนว่ยงำนณจดุย่ืนค ำขอกลุ่มงำนคุม้ครองผูบ้ริโภคฯส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีถนนกำรุณรำษฎ
รต์  ำบลตลำดอ ำเภอเมืองฯจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 84000 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน 
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ไปรษณียก์ลุม่งำนคุม้ครองผูบ้รโิภคฯส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีถนนกำรุณรำษฎรต์  ำบลตลำด
อ ำเภอเมืองฯจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 84000 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน 
ไปรษณียส์  ำนกัสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศลิปะกรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพกระทรวงสำธำรณสขุถน
นตวิำนนทอ์ ำเภอเมืองจงัหวดันนทบรุี 11000 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ไปรษณีย ์ กองกฎหมำย กรมสนบัสนนุบริกำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสขุ ถ.ตวิำนนท ์
อ.เมือง จ.นนทบรุี 11000 
หมายเหต ุ- 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน E-mail  :  fdasurat@hotmail.com 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท ์   077-273998,    077-283703 
หมายเหตุ - 

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

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

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียม 

- 
 

2) ส.พ.24 รำยงำนประจ ำปีของสถำนพยำบำลประเภทท่ีรบัผูป่้วยไวค้ำ้งคืน 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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วันที่
พมิพ ์

31/08/2558 

สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนำ้หนว่ยงำน 
(Reviewer) 

จัดท ำ
โดย 

ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำ
นี สสจ.สธ. 

อนุมัติ
โดย 

- 

เผยแพ
ร่โดย 

- 

 
 

 
 


