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คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ด าเนินการโรงพยาบาล (กรณีใช้ต่ออายุใบเดมิ) 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 
กระทรวง: กระทรวงสำธำรณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรโรงพยำบำล (กรณีใชต้อ่อำยใุบเดมิ) 
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 ไมมี่กำรก ำหนดระยะเวลำในกฎหมำย  

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

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรโรงพยำบำล (กรณีใชต้อ่อำยใุบเดมิ) 
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.) 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1.หลกัเณฑ ์
1) มำตรำ 28 ใบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำลใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัสิน้ปีปฏิทินของปีท่ีสองนบัแตปี่ท่ีออกใบอนญุำต 
2) กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำต ใหย่ื้นค ำขอก่อนใบอนญุำตสิน้อำย ุ
เม่ือไดย่ื้นค ำขอแลว้ใหผู้น้ัน้ด  ำเนินกำรสถำนพยำบำลตอ่ไปไดจ้นกว่ำผูอ้นญุำตจะสั่งไมอ่นญุำตใหต้อ่อำย ุ
3) กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตและกำรอนญุำต ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
4)ในสว่นภมูิภำคอนญุำตกำรตอ่อำยใุบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำลเฉพำะกรณีไมต่อ้งเปล่ียนใบอนญุำต 
 
 
2.วิธีกำร 
1) ผูด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำลย่ืนค ำขอกำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตผูด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล 
ตอ้งย่ืนก่อนใบอนญุำตใหผู้ด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล หมดอำยกุ่อนสิน้ปีท่ี 2 
นบัแตปี่ท่ีออกใบอนญุำตพรอ้มทัง้ช  ำระคำ่ธรรมเนียมกำรตอ่อำยใุบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล 
2) กำรย่ืนตอ่ใบอนญุำตผูด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำลใหย่ื้นก่อนใบอนญุำตสิน้อำยเุริ่มตัง้แตว่นัท่ี1 เดือนตลุำคม จนถึง 31 
ธนัวำคม 
3) ตอ้งมีใบรบัรองแพทยร์ะบสุขุภำพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคตอ้งหำ้ม 
4) 
พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีตรวจสอบค ำขอตอ่อำยใุบอนญุำตกำรผูด้  ำเนินกำรสถำนพ
ยำบำล 
5) ผูอ้นญุำตพิจำรณำกำรตอ่ใบอนญุำตผูด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล / 
ลงบนัทกึกำรตอ่ใบอนญุำตผูด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล ในใบอนญุำตและสมดุทะเบียนสถำนพยำบำล 
 
3.เง่ือนไข 
1)1) 
กำรนบัระยะเวลำด ำเนินกำรตำมค ำขอนัน้ในกรณีท่ีพบวำ่ค ำขอหรือเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้นและ/หรือมีควำมบกพรอ่
งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพิจำรณำไดเ้จำ้หนำ้ท่ีจะจดัท ำบนัทกึควำมบกพรอ่ง/รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีตอ้
งย่ืนเพิ่มเตมิโดยผูร้บับรกิำรจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขหรือย่ืนเอกสำรเพิ่มเตมิภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในบนัทึกมิเชน่นัน้จ
ะถือวำ่ผูร้บับริกำรละทิง้ค  ำขอทัง้นีใ้นระยะเวลำท่ีก ำหนดนัน้ไมร่วมระยะเวลำท่ีรอคอยกำรแกไ้ขหรือย่ืนเอกสำรเพิ่มเตมิจ
ำกผูย่ื้นค ำขอ 
2)กรณีมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอ่ืนมำด ำเนินกำรหรือรบัเอกสำรแทน ตอ้งท ำเป็นหนงัสือมอบอ ำนำจ 
พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
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และตอ้งมีขอ้ควำมในใบมอบอ ำนำจวำ่ผูร้บัมอบอ ำนำจสำมำรถลงนำมแทนผูม้อบอ ำนำจในบนัทกึใหแ้กไ้ขของหนว่ยงำ
นได(้บนัทึกสองฝ่ำย) 
3)แบบค ำขอกำรตอ่ใบอนญุำตกำรด ำเนินกำรสถำนพยำบำลประเภทท่ีรบัผูป่้วยไวค้ำ้งคืน (โรงพยำบำล) (แบบ สพ.20) 
 
4) 
กำรตอ่อำยใุบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำลนัน้ผูร้บัอนญุำตด ำเนินกำรตอ้งลงนำมในค ำขอตอ่อำยใุบอนญุำตให้
ด  ำเนินกำรสถำนพยำบำลตอ่หนำ้พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีณจดุย่ืนค ำขอและตอ้งแสดงหลกัฐำนใบอนญุำตประกอบวิชำชีพ/ป
ระกอบโรคศลิปะดว้ย 
 
5)กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรโรงพยำบำลทีสำมำรถย่ืนเอกสำรตอ่ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฏรธ์ำนี
ไดน้ัน้ตอ้งเป็นใบอนญุำตท่ียงัไมห่มดพืน้ท่ีกำรต่ออำยหุำกเป็นใบอนญุำตท่ีหมดพืน้ท่ีกำรตอ่อำยแุลว้ใหย่ื้นค ำขอท่ีกรมส
นบัสนนุบรกิำรสขุภำพกระทรวงสำธำรณสขุ 
 
หมำยเหต ุ
:ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ท่ีไดร้บัเอกสำรครบถว้นตำมท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชำชน
เรียบรอ้ยแลว้ 
 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

1.ผูข้อตอ่อำยอุนญุำตใหด้  ำ
เนินกำรสถำนพยำบำลย่ืน
ค ำขอฯและเอกสำรหลกัฐำ
นประกอบกำรพิจำรณำใหค้
รบถว้น 
2.ออกใบสั่งช  ำระคำ่ธรรมเนี
ยม 
3.ผูข้อตอ่อำยอุนญุำตใหด้  ำ

60 นำที ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 



4/8 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เนินกำรสถำนพยำบำลช ำร
ะคำ่ธรรมเนียม 
 
 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

1.พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตรวจส
อบค ำขอตอ่อำยใุบอนญุำต
ใหด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำ
ลและเอกสำรหลกัฐำนคณุส
มบตัผิูข้อตอ่อำยใุบอนญุำต
ใหด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำ
ล 
2.จดัท ำใบอนญุำตฉบบัจรงิ
เพ่ือเสนอลงนำม 
 
 

2 วนัท ำกำร ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 

3) 

กำรลงนำม/คณะกรรมก
ำรมีมติ 
 

ผูอ้นญุำตลงนำมในใบอนญุ
ำตใหด้  ำเนินกำรสถำนพยำ
บำล 
และสมดุทะเบียนสถำนพย
ำบำล 
 

3 วนัท ำกำร ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 

4) 

- 
 

รบัใบอนญุำตใหด้  ำเนินกำร
สถนพยำบำล 
และสมดุทะเบียนสถำนพย
ำบำล 
 

10 นำที ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วนัท ำกำร 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
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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 (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง) 

2) 
ใบส ำคญักำรเปล่ี
ยนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ใบส ำคญักำรเปล่ี
ยนช่ือ) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือเดนิทำง กรมกำรกงสลุ 0 1 ฉบบั (กรณีเป็นชำวตำ่ง
ชำต ิ
ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง) 

2) 

ค ำขอตอ่อำยใุบอ
นญุำตใหด้  ำเนิน
กำรสถำนพยำบำ
ล (ส.พ.20) 

ส ำนกัสถำนพยำบ
ำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั - 

3) 

ใบอนญุำตใหด้  ำเ
นินกำรสถำนพย
ำบำลประเภทท่ีไ
มร่บัผูป่้วยไวค้ำ้ง
คืน  (ส.พ.19) 

ส ำนกัสถำนพยำบ
ำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั - 

4) 
ใบอนญุำตประก
อบวิชำชีพ/ประก
อบโรคศลิปะ 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 
ใบรบัรองแพทย ์ - 1 0 ฉบบั (ไมเ่กิน 6 เดือน 

และประทบัตรำห
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

นว่ยงำนท่ีออกใบรั
บรองแพทย ์) 

6) 

สมดุทะเบียนสถ
ำนพยำบำล 
(สพ.9) 

ส ำนกัสถำนพยำบ
ำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั (จ ำนวนสมดุทะเบี
ยนสถำนพยำบำล
ตำมจรงิตำมท่ีโรง
พยำบำลมีทัง้หมด
) 

 
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 (ส ำหรบัสว่นทีเ่กิน 100 เตียง คิดค่ำธรรมเนยีมเพิ่มขึน้  เตยีงละ 50 บำท)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 

หนว่ยงำนณจดุย่ืนค ำขอกลุ่มงำนคุม้ครองผูบ้ริโภคฯส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีถนนกำรุณรำษฎ
รต์  ำบลตลำดอ ำเภอเมืองฯจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 84000 
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หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน 

ไปรษณียก์ลุม่งำนคุม้ครองผูบ้รโิภคฯส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีถนนกำรุณรำษฎรต์  ำบลตลำด
อ ำเภอเมืองฯจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 84000 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ไปรษณีย ์ ส ำนกัสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศลิปะ 
กรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสขุ ถ.ตวิำนนท ์อ.เมือง จ.นนทบรุี 11000 
หมายเหตุ - 

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

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) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ส.พ.20ค ำขอตอ่อำยใุบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่
พมิพ ์

31/08/2558 

สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนำ้หนว่ยงำน 
(Reviewer) 

จัดท ำ ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำ
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โดย นี สสจ.สธ. 
อนุมัติ
โดย 

- 

เผยแพ
ร่โดย 

- 

 
 

 
 


