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คู่มือส ำหรับประชำชน: 
การเปล่ียนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/ใบอนุญาตให้ด าเนินการโรงพยาบาล 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 
กระทรวง: กระทรวงสำธำรณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: 

กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรใบอนญุำตใหป้ระกอบกิจกำรโรงพยำบำล/ใบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรโรงพยำบำล 

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 ไมมี่ก ำหนดระยะเวลำไวต้ำมกฎหมำย  

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

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน 

กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรใบอนญุำตใหป้ระกอบกิจกำรโรงพยำบำล/ใบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรโรงพยำบำล 
ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ 

กลุม่งำนคุม้ครองผูบ้รโิภคฯส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีถนนกำรุณรำษฎรต์  ำบลตลำดอ ำเภอเมือง
ฯจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีเบอรโ์ทรศพัท ์077-273998,077-283703/ติดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
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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 ์
 
 ผูร้บัอนญุำตท่ีประสงคจ์ะแกไ้ขเปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีไดร้บัอนญุำตไวแ้ลว้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
ใหย่ื้นค ำขอตำมแบบท่ีปลดักระทรวงสำธำรณสขุก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ 
พรอ้มดว้ยเอกสำรหลกัฐำนตำมท่ีระบไุวใ้นค ำขอนัน้ 
 
 
2. เง่ือนไข 
1) กำรนบัระยะเวลำด ำเนินกำรตำมค ำขอนบัจำกวนัท่ีหน่วยงำนประทบัตรำลงรบัเอกสำร 
โดยเอกสำรหลกัฐำนตอ้งครบถว้น ถกูตอ้ง 
หำกมีกำรแกไ้ขเอกสำรตอ้งนบัวนัหลงัจำกหนว่ยงำนไดร้บัเอกสำรแกไ้ขครบถว้นแลว้ 
ทัง้นีย้กเวน้กรณีท่ีเกิดภำวะวิกฤตหรือเหตกุำรณฉ์กุเฉินตำ่งๆ ไมว่ำ่จะเกิดจำกภยัธรรมชำต ิอบุตัเิหต ุ
หรือกำรมุง่รำ้ยตอ่องคก์ร เช่น อทุกภยั อคัคีภยั กำรก่อกำรประทว้ง กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นตน้ 
 
2) กรณีมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอ่ืนมำด ำเนินกำรหรือรบัเอกสำรแทน ตอ้งท ำเป็นหนงัสือมอบอ ำนำจ 
พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
และตอ้งมีขอ้ควำมวำ่ในใบมอบอ ำนำจว่ำผูร้บัมอบอ ำนำจสำมำรถลงนำมแทนผูม้อบอ ำนำจในบนัทึกใหแ้กไ้ขของหนว่ย
งำนได(้บนัทึกสองฝ่ำย) 
 
3. วิธีกำร 
 
1) ผูร้บัอนญุำตใหป้ระกอบกิจกำรสถำนพยำบำล(หรือผูร้บัมอบอ ำนำจ) 
ย่ืนค ำขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงรำยกำรพรอ้มเอกสำรหลกัฐำน (แบบส.พ.10) 
และเอกสำรหลกัฐำนท่ีศนูยบ์รกิำรธุรกิจสขุภำพส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 
2) 
พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีตรวจสอบคณุสมบตัแิละเอกสำรหลกัฐำนตำมกฎหมำยส ำ
นกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีสง่เอกสำรค ำขอไปยงักรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพ 
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3) 
เจำ้หนำ้ท่ีกรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพด ำเนินกำรตำมค ำขอจดัเตรียมเอกสำรใบแทนใบอนญุำตใหป้ระกอบกิจกำรสถำน
พยำบำลและสมดุทะเบียนสถำนพยำบำลเสนอผูอ้นญุำต 
 
4) 
ผูอ้นญุำตพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรใบอนญุำตใหป้ระกอบกิจกำรสถำนพยำบำลออกใบแทนใบอนญุำตใหป้ระก
อบกิจกำรสถำนพยำบำลใบแทนสมดุทะเบียนสถำนพยำบำลแลว้แตก่รณี 
 
5) กรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพบนัทกึกำรเปล่ียนแปลงในสมดุทะเบียนสถำนพยำบำล 
 
6) 
สง่ใบแทนใบอนญุำตและใบแทนสมดุทะเบียนสถำนพยำบำลใหส้  ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีแลว้แตก่รณี 
 
 
กรณีท่ี 1 
แบบค ำขอเปล่ียนแปลงรำยกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล (แบบ สพ.10) 
 
กรณีบคุคลธรรมดำ รำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนประกอบ ดงันี ้
1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูป้ระกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 
2) ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูป้ระกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 
3) สมดุทะเบียนสถำนพยำบำล 
4) ใบอนญุำตใหป้ระกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 
5) เอกสำรท่ีเป็นหลกัฐำนเก่ียวขอ้งกบักำรขอเปล่ียนแปลง 
6) เอกสำรอ่ืนๆ (ถำ้มี) 
 
กรณีเป็นนิตบิคุคล มีรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนประกอบเพิ่มเตมิจำกกรณีบคุคลธรรมดำ ดงันี  ้
 
1) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียน (มีอำยไุมเ่กิน 6 เดือน) และผูมี้อ ำนำจลงช่ือแทนนิติบคุคล 
2) มีวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 
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3) ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูป้ระกอบกิจกำรสถำนพยำบำลท่ีเป็นผูมี้อ ำนำจลงนำม 
4) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูป้ระกอบกิจกำรสถำนพยำบำลท่ีเป็นผูมี้อ ำนำจลงนำม 
5) ใบรบัรองแพทยผ์ูแ้ทนนิติบคุคลท่ีมีอ ำนำจลงนำมบรษิัท 
 
 
กรณีท่ี 2 
 
แบบค ำขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงรำยกำรใบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล (แบบ สพ.22) 
1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล 
2) ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล 
3) รูปถ่ำยของผูด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล ขนำด 2.5 x 3 ซม. จ  ำนวน 3 รูป ถ่ำยไวไ้มเ่กิน 1 ปี 
4) ใบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล 
5) สมดุทะเบียนสถำนพยำบำล 
6) เอกสำรท่ีเป็นหลกัฐำนเก่ียวขอ้งกบักำรขอเปล่ียนแปลง 
7) เอกสำรอ่ืนๆ (ถำ้มี) 
 
 
หมำยเหต ุ: 
 
 1) กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ มีเอกสำรดงันี ้หนงัสือมอบอ ำนำจพรอ้มเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
 
  2) ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรไมค่รบถว้น และ/หรือ มี/ควำมบกพรอ่งไมส่มบูรณเ์ป็นตน้เหตใุหไ้มส่ำมำรถพิจำรณำได ้
เจำ้หนำ้ท่ีจะจดัท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีตอ้งย่ืนเพิ่มเตมิ 
โดยผูร้บับรกิำรจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข หรือย่ื่ืนเอกสำรเพิ่มเตมิภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในบนัทึก 
มิเชน่นัน้จะถือว่ำผูร้บับรกิำรละทิง้ค  ำขอ 
และถือวำ่วนัท่ีเอกสำรหลกัฐำนท่ีน ำมำย่ืนครบถว้นเป็นขัน้ตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสมบรูณ์ 
 
  3) 
ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ท่ีไดร้บัเอกสำรครบถว้นตำมท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชำชนเ
รียบรอ้ยแลว้ 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

1.ผูข้อรบัอนญุำต/ผูร้บัมอบ
อ ำนำจย่ืนค ำขอฯและเอกส
ำรหลกัฐำนประกอบกำรพิจ
ำรณำใหค้รบถว้นท่ีศนูยบ์ริ
กำรธุรกิจสขุภำพส ำนกังำน
สำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎร์
ธำนี 
2.เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบควำม
ถกูตอ้งครบถว้น 
3.ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงั
หวดัสรุำษฎรธ์ำนรีด  ำเนินก
ำรสง่เรื่องใหก้รมสนบัสนนุบ
รกิำรสขุภำพ 
(ยกเวน้กำรเปล่ียนตวัผูป้ระ
กอบวิชำชีพ) 
 
 

10 วนัท ำกำร ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 

2) 

กำรพิจำรณำโดยหนว่ย
งำนอ่ืน 
 

กรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำ
พตรวจสอบและด ำเนินกำร
ตำมค ำขอผูอ้นญุำตพิจำร
ณำลงนำมจนกระทั่งสง่เอก
สำรกำรด ำเนินกำร/ใบอนญุ
ำตใหส้  ำนกังำนสำธำรณสขุ
จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี(กรณีเ
ปล่ียนช่ือผูร้บัอนญุำตช่ือสถ
ำนพยำบำลช่ือท่ีตัง้เปล่ียนเ
วลำท ำกำร)ภำยใน 21 

21 วนัท ำกำร ส ำนกัสถำนพยำ
บำลและกำรประ
กอบโรคศลิปะ 

(ไมร่วมระยะเวลำ
ด ำเนินกำรสง่เอก
สำรของไปรษณีย,์
(กรณีเปล่ียนแปล
งตวัผูป้ระกอบวิชำ
ชีพส ำนกังำนสำธ
ำรณสขุจงัหวดัเป็
นผูร้บัผิดชอบด ำเ
นินกำรเบด็เสรจ็ห
นว่ยงำนเดียว 



6/12 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

วนัท ำกำร 
 
สว่นกรณีกำรเปล่ียนแปลงตั
วผูป้ระกอบวิชำชีพส ำนกังำ
นสำธำรณสขุจงัหวดัลพบรุี
ด  ำเนินกำรเสนอผูอ้นญุำตล
งนำมในสมดุทะเบียนสถำน
พยำบำลใชเ้วลำด ำเนินกำร
ในขัน้ตอนนี ้3 วนัท ำกำร 
 
 
 

(เวลำท่ีแสดงดงัก
ลำ่วไมร่วมระยะเว
ลำท่ีมีเหตตุอ้งมีก
ำรตรวจสอบคณุส
มบตัขิองผูย่ื้นแจง้
ผูมี้หนำ้ท่ีปฏิบตักิ
ำรสพ.6 เพิ่มเตมิ) 
 
สว่นกรณีกำรเปล่ี
ยนช่ือสถำนพยำบ
ำลช่ือท่ีตัง้เปล่ียนแ
ปลงเวลำท ำกำรร
ะยะเวลำ 21 
วนัท ำกำรนีข้ึน้กบั
ระยะเวลำกำรด ำเ
นินกำรของกรมส
นบัสนนุบรกิำรสขุ
ภำพและไมร่วมระ
ยะเวลำกำรน ำสง่
ของไปรษณียไ์ป-
กลบั) 

3) 

กำรพิจำรณำ 
 

ผูอ้นญุำตของส ำนกังำนสำ
ธำรณสขุจงัหวดัลพบรุีพิจำร
ณำลงนำมรบัทรำบ 
(กรณีเปล่ียนแปลงตวัผูป้ระ
กอบวิชำชีพ ) 
 

3 วนัท ำกำร ส ำนกังำนสำธำร
ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

- 

4) - 
 

ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวั 1 วนัท ำกำร ส ำนกังำนสำธำร - 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ดสรุำษฎรธ์ำนีแจง้ใหผู้ป้ระ
กอบกำรทรำบออกเอกสำร
ช ำระคำ่ธรรมเนียม 
 

ณสขุจงัหวดัสรุำ
ษฎรธ์ำนี 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   35 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 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำบตัรประชำชน
ผูป้ระกอบกิจกำร  
กรณีมอบอ ำนำจ 
ตอ้งมีหนงัสือรบัม
อบอ ำนำจและส ำเ
นำบตัรประชำชผูร้ ั
บมอบอ ำนำจ 
กรณีเป็นนิตบิคุคล 
รบัรองส ำเนำบตัร
ประชำชนผูมี้สิทธ์ิ
ลงนำมทกุคน 
) 

2) 
หนงัสือเดนิทำง กรมกำรกงสลุ 0 1 ฉบบั (กรณีเป็นชำวตำ่ง

ชำต ิ     
ลงนำมรบัรองส ำเ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

นำถกูตอ้ง) 

3) 

ใบส ำคญักำรเปล่ี
ยนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีเปล่ียนช่ือ/ส
กลุ  
ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง) 

4) 

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) 

แบบค ำขอเปล่ีย
นแปลงรำยกำรป
ระกอบกิจกำรสถ
ำนพยำบำล 
(แบบ 
สพ.10)/แบบค ำข
อแกไ้ขเปล่ียนแป
ลงรำยกำรใบอนุ
ญำตใหด้  ำเนินก
ำรสถำนพยำบำล 
(แบบ สพ.22) 

ส ำนกัสถำนพยำบ
ำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียนบ้
ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

3) 

ใบอนญุำตใหป้ร
ะกอบกิจกำรสถำ
นพยำบำล 
(สพ.7) 

ส ำนกัสถำนพยำบ
ำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั - 

4) 

สมดุทะเบียนสถ
ำนพยำบำล 

ส ำนกัสถำนพยำบ
ำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั (จ ำนวนสมดุทะเบี
ยนสถำนพยำบำล
ตำมจรงิตำมท่ีโรง
พยำบำลมีทัง้หมด
) 

5) 
ใบอนญุำตใหด้  ำเ
นินกำรสถำนพย
ำบำล  (สพ.19) 

ส ำนกัสถำนพยำบ
ำลและกำรประกอ
บโรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั - 

6) 

กรณีกำรเปล่ียนช่ื
อตวั ช่ือสกลุ 
ของผูร้บัอนญุำต 
(ใหแ้นบเอกสำร) 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง) 

7) 

กรณีกำรเปล่ียนเ
ลขท่ีตัง้ ช่ือถนน 
ต ำบลหรือแขวง 
อ ำเภอหรือเขต 
จงัหวดั 
(ใหแ้นบเอกสำร) 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง) 

8) 

ใบประกอบวิชำชี
พ/ใบประกอบโร
คศลิปะ 
หรือวฒุิบตัร 
หรือหนงัสืออนมุั
ต ิ

- 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) การเปล่ียนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพ

ยาบาล 
 ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

2) การเปล่ียนแปลงรายการใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล คร้ังละ 100 บาท 
 ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

3) ค่าใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ฉบับละ 200 บาท 
 ค่ำธรรมเนียม 200 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

4) ค่าใบแทนใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  ฉบับละ 200 บาท 
 ค่ำธรรมเนียม 200 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 

หนว่ยงำนณจดุย่ืนค ำขอกลุ่มงำนคุม้ครองผูบ้ริโภคฯส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีถนนกำรุณรำษฎ
รต์  ำบลตลำดอ ำเภอเมืองฯจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 84000 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน 
ไปรษณียก์ลุม่งำนคุม้ครองผูบ้รโิภคฯส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนีถนนกำรุณรำษฎรต์  ำบลตลำด
อ ำเภอเมืองฯจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 84000 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ไปรษณีย ์- ส  ำนกัสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศลิปะ 
กรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสขุ ถนนติวำนนท ์อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรุี 11000 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ไปรษณีย ์- กองกฎหมำย กรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสขุ 
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ถนนติวำนนท ์อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรุี 11000 
หมายเหตุ - 

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

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

7) ช่องทำงกำรร้องเรียน facebook : สำรวตัรสถำนพยำบำล Online 
หมายเหตุ - 

8) 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) ส.พ.10 ค ำขอเปล่ียนแปลงรำยกำรใบอนญุำตใหป้ระกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 

- 
 

2) ส.พ.22 ค ำขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงรำยกำรใบอนญุำตใหด้  ำเนินกำรสถำนพยำบำล 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่
พมิพ ์

31/08/2558 

สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนำ้หนว่ยงำน 
(Reviewer) 

จัดท ำ
โดย 

ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำ
นี สสจ.สธ. 

อนุมัติ
โดย 

- 

เผยแพ - 
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ร่โดย 
 

 
 

 


