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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตการประกอบกิจการและดาํเนินการคลินิก 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภมูิ 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตการประกอบกิจการและดําเนินการคลินิก 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชั

สาธารณสขุ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภมูิ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  

ทีอ่อกตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ:  สว่นกลาง,สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ   -  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 5  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 13  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 1  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตการประกอบกิจการและดําเนินการคลินิก   

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  379/114 ก ถนนโนนมวง อําเภอ

เมือง จังหวัดชัยภูมิ/ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)หมายเหตุ ( 4  ขัน้ตอน  1  จุดบริการรวมระยะเวลา 23  วนัทําการ  (ไม่รวม

ระยะเวลารอคอย)  ) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ์ 

1. ห้ามมิให้บคุคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแตไ่ด้รับใบอนญุาตจากผู้อนญุาต การขอ การออกใบอนญุาต 
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และการประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภทใดให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(มาตรา16) 

2. ห้ามมิให้บคุคลใดดําเนินการสถานพยาบาล เว้นแต ่ได้รับใบอนญุาตจากผู้อนญุาต การขอและการออกใบอนญุาตให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24) 

เง่ือนไข 

1.การนบัระยะเวลา 23 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีหนว่ยงานประทบัตราลงรับเอกสาร โดยเอกสารหลกัฐานต้องครบถ้วน 

ถกูต้อง หากมีการแก้ไขเอกสารต้องนบัวนัหลงัจากหนว่ยงานได้รับเอกสารแก้ไขครบถ้วนแล้วทัง้นี ้ยกเว้นกรณีท่ีเกิดภาวะ

วิกฤตหรือเหตกุารณ์ฉกุเฉินตา่ง ไมว่า่จะเกิดจากภยัธรรมชาต ิอบุตัเิหต ุหรือการมุง่ร้ายตอ่องค์กร เชน่ อทุกภยั อคัคีภยั 

การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น  

2. กรณีมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนมาดําเนินการหรือรับเอกสารแทน ต้องทําเป็นหนงัสือมอบอํานาจ พร้อมแนบสําเนาบตัร

ประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ และต้องมีข้อความในใบมอบอํานาจวา่  ผู้ รับมอบอํานาจ

สามารถลงนามแทนผู้มอบอํานาจในบนัทกึให้แก้ไขของหนว่ยงานได้(บนัทกึสองฝ่าย) 
 

วิธีการ 

ในการพิจารณาออกใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู้อนญุาต จะต้องปรากฏวา่ผู้ขอรับใบอนญุาต     

ได้จดัให้มีกรณี ดงัตอ่ไปนีโ้ดยถกูต้องครบถ้วนแล้ว  

(1) มีแผนงานการจดัตัง้สถานพยาบาลท่ีได้รับอนมุตัแิล้วตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

(2) มีสถานพยาบาลตามลกัษณะท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออก ตามมาตรา 14 

(3) มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เวชภณัฑ์หรือยานพาหนะท่ีจําเป็น ประจําสถานพยาบาลนัน้ ตามชนิดและจํานวนท่ีกําหนด    

ในกฎกระทรวง 

(4) มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(5) ช่ือสถานพยาบาลต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 

คุณสมบัตผู้ิประกอบกิจการสถานพยาบาล 

(1) มีอายไุมต่ํ่ากวา่ย่ีสิบปีบริบูรณ์ 

(2) มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

(3) ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาหรือคําสัง่ท่ีชอบด้วย กฎหมายถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ  

(4) ไมเ่ป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา  

(5) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

(6) ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีท่ีนิตบิคุคลเป็นผู้ขอรับอนญุาต ผู้จดัการหรือผู้แทนของนิตบิคุคล นัน้ต้องมีคณุสมบตั ิตามคณุสมบตัข้ิางต้น  
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คุณสมบัตผู้ิดาํเนินการสถานพยาบาล 

(1) ผู้ประกอบวิชาชีพ/เป็นผู้ประกอบโรคศลิปะ 

(2) ไมเ่ป็นผู้ ดําเนินการอยูก่่อนแล้วสองแหง่ 

กรณีท่ีเป็นผู้ ดําเนินการประเภทท่ีรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืนอยูแ่ล้วแหง่หนึง่ จะอนญุาตให้เป็นผู้ ดําเนินการประเภทท่ีรับผู้ ป่วย    

ไว้ค้างคืนอีกแหง่หนึง่ไมไ่ด้ 

(3) เป็นผู้ ท่ีสามารถควบคมุดแูลกิจการสถานพยาบาลได้โดย ใกล้ชิด  

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผู้ รับอนญุาต/ผู้ รับมอบ

อํานาจ ย่ืนคําขออนมุตัิ

แผนงานการจดัตัง้

สถานพยาบาลเจ้าหน้าท่ี

OSSC ตรวจเอกสารตาม 

Checklist (ตรวจสอบผู้ขอ

อนมุตัแิผนการจดัตัง้ไมมี่

ลกัษณะต้องห้ามตาม

มาตรา17 

สถานท่ีเป็นไปตามลกัษณะ

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ตามมาตรา  14 วรรคสอง 

และมีผู้ประกอบวิชาชีพ

ตามกฎกระทรวง 18(4)                                                               
 

 

1 ชัว่โมง 
ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์

สขุภาพเบด็เสร็จ

กลุม่งาน

คุ้มครองผู้บริโภค

และเภสชั

สาธารณสขุ 

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัชยัภมูิ 

4  ขัน้ตอน   

 

รวมระยะเวลา   

23  วนัทําการ   

(ไมร่วมระยะเวลา

รอคอย)   

2) การพิจารณา 

 

 

 

1.พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบคําขออนมุตัิ

แผนงานการจดัตัง้

20 วนัทําการ ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์

สขุภาพเบด็เสร็จ

ไมน่บัรวมเวลาท่ีผู้

ขออนญุาต

ปรับปรุงแก้ไข
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

 

 

สถานพยาบาล     

2.พนกังานเจ้าหน้าท่ีนดั

ตรวจสถานท่ีตามท่ีผู้ ย่ืนคํา

ขอพร้อม 

3.พนกังานเจ้าหน้าท่ีไป

ตรวจสถานท่ี      

4.สรุปผล/ให้แก้ไขปรับปรุง   

5.เม่ือครบถ้วนถตู้องทัง้

สถานท่ีและหลกัฐาน/

เอกสารจดัทําใบอนญุาตให้

ประกอบกิจการ/ดําเนินการ

สถานพยาบาล 

กลุม่งาน

คุ้มครองผู้บริโภค

และเภสชั

สาธารณสขุ 

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัชยัภมูิ 

สถานท่ีและ

เอกสารหลกัฐาน

ตา่งๆให้ครบถ้วน

ถกูต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและ

หลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง 

3) การลงนาม 
 

เสนอผู้อนญุาตลงนามใน

ใบอนญุาตประกอบกิจการ

และดําเนินการ

สถานพยาบาล 
 

1 วนัทําการ ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์

สขุภาพเบด็เสร็จ

กลุม่งาน

คุ้มครองผู้บริโภค

และเภสชั

สาธารณสขุ 

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัชยัภมูิ 

มอบอํานาจให้

นพ.สสจ. 

4) การสง่มอบใบอนญุาต 
 

ทําหนงัสือแจ้งผลการ

พิจารณาไปยงัผู้ ย่ืนคําขอ

อนญุาต สง่มอบใบอนญุาต 
 

1 วนัทําการ ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์

สขุภาพเบด็เสร็จ

กลุม่งาน

คุ้มครองผู้บริโภค

และเภสชั

สาธารณสขุ 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัชยัภมูิ 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   23 วันทาํการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

      ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการ
เอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั รับรองสําเนาถกูต้อง 

กรณีมอบอํานาจ ต้องมีหนงัสือรับ

มอบอํานาจและสําเนาบตัร

ประชาชนผู้ รับมอบอํานาจ 

กรณีเป็นนิตบิคุคล รับรองสําเนา

บตัรประชาชนผู้ มีสิทธ์ิลงนาม 

ทกุคน 

2) หนงัสือเดนิทาง - 1 1 ฉบบั กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิ  รับรอง

สําเนาถกูต้อง 

3) ใบสําคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

- 1 1 ฉบบั กรณีการเปล่ียนช่ือหรือสกลุ   

รับรองสําเนาถกูต้อง 

4) หนงัสือรับรอง

นิตบิคุคล 

- 0 1 ฉบบั กรณีเป็นนิตบิคุคล   รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

5) ทะเบียนสมรส - 1 1 ฉบบั กรณีมีการสมรสหรือมีการ

เปล่ียนแปลงคํานําหน้านาม  

รับรองสําเนาถกูต้อง 

 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิ หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) คําขออนมุตัแิผนงานการจดัตัง้

สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรั่บ

ผู้ ป่วยไว้ค้างคืน (แบบ สพ.1) 

 

- 1 0 ฉบบั - 

2) แผนงานการจดัตัง้

สถานพยาบาลประเภทท่ี 

ไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้างคืน  

(แบบ สพ.2) 

- 1 0 ฉบบั - 

3) คําขออนญุาตให้ประกอบ

กิจการสถานพยาบาล  

(แบบ สพ.5) 

- 1 0 ฉบบั - 

4) หนงัสือแสดงเจตจํานงเป็น

ปฏิบตังิานในสถานพยาบาล

ของผู้ประกอบวิชาชีพ  

(แบบ สพ.6) 

- 1 0 ฉบบั กรณีเป็นผู้ ดําเนินการ 

ต้องเซ็นตอ่หน้า

พนกังานเจ้าหน้าท่ี 

 

5) คําขอรับใบอนญุาตให้

ดําเนินการสถานพยาบาล /  

คําขออนญุาตเปล่ียนตวั

ผู้ ดําเนินการสถานพยาบาล  

(แบบ สพ.18) 

- 1 0 ฉบบั กรณีเป็นผู้ ดําเนินการ 

ต้องเซ็นตอ่หน้า

พนกังานเจ้าหน้าท่ี 

6) สําเนาทะเบียนบ้าน                          

(ผู้ขอประกอบกิจการ  และ

ผู้ ดําเนินการ) 

- 0 1 ฉบบั กรณีมอบอํานาจ 

ต้องมีหนงัสือรับมอบ

อํานาจและสําเนา

ทะเบียนบ้านผู้ รับ

มอบอํานาจ 

กรณีเป็นนิตบิคุคล 

รับรองสําเนาบตัร

ทะเบียนบ้านผู้ มีสิทธ์ิ

ลงนามทกุคน 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิ หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

7) ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ/

ประกอบการประกอบโรค

ศลิปะ 

- 1 1 ฉบบั หากเป็นเฉพาะทาง  

ต้องมีสําเนา 

ใบอนมุตับิตัร/อนบุตัร  
 

8) ใบรับรองแพทย์ผู้ขอประกอบ

กิจการ  และผู้ ดําเนินการ 

- 1 0 ฉบบั ใบรับรองแพทย์ไม่

เป็นโรคต้องห้ามและ

ไมเ่กิน 6  เดือนนบัแต่

วนัย่ืนคําขอ 

9) รูปถ่ายขนาด   2.5x3 ซม 3  

รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

10) รูปถ่ายขนาด 8 x13 ซม  1  รูป - 1 0 ฉบบั - 

11) แผนผงัในสถานพยาบาล - 1 0 ฉบบั ต้องแสดงภาพถ่าย

ห้องตรวจโรคและ

อปุกรณ์ภายในห้อง

ทกุห้องประกอบวา่

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

12) แผนท่ีแสดงท่ีตัง้

สถานพยาบาลต้องชดัเจน 

- 1 0 ฉบบั และต้องแสดงจดุท่ี

ใกล้เคียงโดยให้มีจดุ

สงัเกตท่ีุสําคญั 
  

13) เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ  

(โฉนดท่ีดนิ) 

- 0 1 ฉบบั หากไมใ่ช้เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ ต้องมี

เอกสารดงันี ้

1.สญัญาเชา่  

2.สําเนาบตัร

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบ้านของผู้ให้

เชา่  

3.ลงนามรับรอง
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิ หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

สําเนาถกูต้อง 
 

14) ทะเบียนบ้านท่ีตัง้

สถานพยาบาล 

- 0 1 ฉบบั ลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 

15) สําเนาหนงัสือรับรอง การจด

ทะเบียน วตัถปุระสงค์  และ        

ผู้ มีอํานาจลงช่ือแทนนิตบิคุคล 

(กรณีผู้ ย่ืนคําขอเป็นนิตบิคุคล) 

- 0 1 ฉบบั ลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

16) 1.มีการเก็บและกําจดัขยะ ตดิ

เชือ้ โดยมีหนงัสือตอบรับจาก

หนว่ยงาน  ท่ีกําจดัขยะ หรือ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง   

2.ต้องมีเอกสาร/หนงัสือรับการ

ตรวจสอบเคร่ืองเอกซเรย์ ใน

กรณีท่ีมีเคร่ืองเอกซเรย์  

3.ต้องได้รับความยินยอมให้ใช้

ช่ือสถานพยาบาลจากผู้ได้รับ

ใบอนญุาตก่อน  หากช่ือ

สถานพยาบาลในเขตเดียวกนั

มีช่ือซํา้กนั  

4.แสดงอตัราคา่บริการและคา่

รักษาพยาบาลให้ครอบคลมุ

ลกัษณะให้บริการ  

5.หนงัสือประสานงาน

โรงพยาบาลท่ีจะสง่ตอ่และ

โรงพยาบาลท่ีจะสง่ตอ่    

6.มีแผนแสดงระบบการ

ควบคมุทําความสะอาด

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในคลินิกท่ี

- 0 1 ฉบบั เอกสารอ่ืนๆ มี 7 ข้อ  

หากเป็นสําเนาต้อง

ลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิ หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

เหมาะสม  

7.กรณีมีเคร่ืองมือพิเศษในการ

ทําหตัถการต้องมีหนงัสือ

รับรองเคร่ืองมือฯ จาก 

สํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

 มีคา่ธรรมเนียม    

1) ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้างคืน  1,000 บาท 

 2) ใบอนญุาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้างคืน  250 บาท 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  379/114 ก ถนนโนนมวง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 0 4483 

6826 – 9 ตอ 301 , 302 

2) 6 Tศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ5 T6T ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ช้ัน 2 อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000  โทรศัพท 0 

4481 1573  สายดวน 1567 

3) สํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิา

นนท์ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คําขออนมุตัแิผนงานการจดัตัง้สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้างคืน (แบบ สพ.1) 

2) แผนงานการจดัตัง้สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้างคืน (แบบ สพ.2) 

3) คําขออนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ สพ.5) 

4) หนงัสือแสดงเจตจํานงเป็นปฏิบตังิานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ (แบบ สพ.6) 

5)คําขอรับใบอนญุาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล/คําขอเปล่ียนตวัผู้ ดําเนินการสถานพยาบาล(แบบ สพ.18) 
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19.หมายเหตุ 

กรณีมีเหตท่ีุต้องขอคําปรึกษา,ความเห็นหรือข้อแนะนํา จากคณะกรรมการหรืออนกุรรมการสถานพยาบาล  

จะไมน่บัรวมเป็นเวลาบริการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

การขออนุญาตการประกอบกิจการและดําเนินการคลินิก  
  

 

ชวงย่ืนคําขอ ช่ัวโมง   1 
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Uหมายเหตุ U – 1.ระยะเวลาดังกลาว ไมรวมระยะเวลารอผูประกอบการแกไข หรือสงเอกสารเพ่ิมเติม  

               2.เม่ือครบกําหนดเวลาตามท่ีระบุไวในคูมือนี้แลว  หากผูอนุญาตยังพิจารณาไมแลวเสร็จ  จะแจงเปนหนังสือให

ผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 

 

Uสรุป    4    ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ  23   วันทําการ 

 

 

ผูย่ืนคําขอ 
1.ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจ  

ยื่นคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้ง

สถานพยาบาลเจาหนาท่ีOSSC ตรวจ

เอกสารตาม Checklist 
2. พนง.จนท.ตรวจสอบขอมูล ประวัติ 

คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด ตรวจ

สถานท่ี ลงขอมูล และจัดทําใบอนุญาต  

20 วันทําการ 

4. แจงผลการพิจารณาใหผูรับอนุญาต/

ผูรับมอบอํานาจ สงมอบใบอนุญาต 

1 วันทําการ 

 

3. เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

ชัยภูมิ ลงนาม 

1 วันทําการ 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบคําขอ 

ขอมูลและเอกสารตางๆ ถูกตอง 

ผูประกอบการประสงคจะยื่น

คําขอ ใหผูประกอบการแกไข

หรือเพ่ิมเติมเอกสารให

ครบถวนถูกตอง ภายใน 7 วัน 

ผูประกอบการประสงคจะ

รับคืนคําขอ 

ไมถูกตอง 


