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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตกำรประกอบกิจกำรและดำเนินกำรคลินิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตการประกอบกิจการและดาเนินการคลินิก
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติ ม(ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ที ่
ออกตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2558
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มีกาหนดระยะเวลาไว้ ตามกฎหมาย
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 60
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 80
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 40
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตการประกอบกิจการและดาเนินการคลินิก
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
อาคาร 2 ชัน้ 1 โทรศัพท์ 0 4526 2699 , 0 45262 692-8 ต่อ 1000 , 3220 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.หลักเกณฑ์
1. ห้ ามมิให้ บคุ คลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้ นแต่ได้ รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การขอ การออกใบอนุญาต
และการประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภทใดให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
(มาตรา16)
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2. ห้ ามมิให้ บคุ คลใดดาเนินการสถานพยาบาล เว้ นแต่ ได้ รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การขอและการออกใบอนุญาตให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24)
2.เงื่อนไข
1.การนับระยะเวลา 67วันทาการ “ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และหรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็ นต้ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม โดยผู้รับบริการจะต้ องดาเนินการแก้ ไข หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิฉนันจะถื
้ อ
ว่าผู้รับบริการละทิ ้งคาขอ”
2. กรณีมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นมาดาเนินการหรื อรับเอกสารแทน ต้ องทาเป็ นหนังสือมอบอานาจ พร้ อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจและต้ องมีข้อความว่าในใบมอบอานาจว่าผู้รับมอบอานาจ
สามารถลงนามแทนผู้มอบอานาจในบันทึกให้ แก้ ไขของหน่วยงานได้ (บันทึกสองฝ่ าย)
3.วิธีการ
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการ สถานพยาบาลของผู้อนุญาต จะต้ องปรากฏว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตได้ จดั ให้ มีกรณี ดังต่อไปนี ้โดยถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
(1) มีแผนงานการจัดตังสถานบาลที
้
่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ วตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
(2) มีสถานพยาบาลตามลักษณะที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออก ตามมาตรา 14
(3) มีเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เวชภัณฑ์หรื อยานพาหนะที่จาเป็ น ประจาสถานพยาบาลนัน้ ตามชนิดและจานวนที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
(4) มีผ้ ปู ระกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจานวนที่ กาหนดในกฎกระทรวง
(5) ชื่อสถานพยาบาลต้ องเป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
4.คุณสมบัตผิ ้ ปู ระกอบกิจการสถานพยาบาล
1) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี บริ บรู ณ์
(2) มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
(3) ไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ที่ชอบด้ วย กฎหมายถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(4) ไม่เป็ นโรคตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(6) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริต คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือน ไร้ ความสามารถ
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ในกรณีที่นิตบิ คุ คลเป็ นผู้ขอรับอนุญาต ผู้จดั การหรื อผู้แทนของนิติบคุ คล นันต้
้ องมีคณ
ุ สมบัติ ตามคุณสมบัตขิ ้ างต้ น
คุณสมบัตผิ ้ ดู าเนินการสถานพยาบาล
(1) ผู้ประกอบวิชาชีพ/เป็ นผู้ประกอบโรคศิลปะ
(2) ไม่เป็ นผู้ดาเนินการอยูก่ ่อนแล้ วสองแห่ง
กรณีที่เป็ นผู้ดาเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนอยูแ่ ล้ วแห่งหนึง่ จะอนุญาตให้ เป็ นผู้ดาเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้
ค้ างคืนอีกแห่งหนึง่ ไม่ได้
(3) เป็ นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้ โดย ใกล้ ชิด
หมายเหตุ: ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิ/อนุญาตเป็ นไปตามคาสัง่ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1498/2555 เรื่ อง
มอบหมายให้ ข้าราชการเป็ นผู้อนุญาตตาม พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (อาศัยอานาจตาม ความในมาตรา 4)
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1.ยื่นคาขออนุมตั แิ ผนงาน 1 วันทาการ
การจัดตังสถานพยาบาล
้
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้าง
คืน/รับคาขอและรับเอกสาร
แผนงานการจัดตัง้
สถานพยาบาล/ นัดตรวจ
สถานที่ (ตรวจสอบผู้ขอ
อนุมตั แิ ผนการจัดตังไม่
้ มี
ลักษณะต้ องห้ ามตาม
มาตรา17
สถานที่เป็ นไปตามลักษณะ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตามมาตรา 14 วรรคสอง
และมีผ้ ปู ระกอบวิชาชีพ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ

()
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ตามกฎกระทรวง 18(4)
2.ระยะเวลารอการตรวจ
สถานที่
1.พนักงานเจ้ าหน้ าที่
60 วันทาการ
ตรวจสอบคาขออนุมตั ิ
แผนงานการจัดตัง้
สถานพยาบาล 2.
พนักงานเจ้ าหน้ าที่นดั ตรวจ
สถานที่
3.พนักงานเจ้ าหน้ าที่ไป
ตรวจสถานที่ 4.สรุปผล/
ให้ แก้ ไขปรับปรุง 5.เสนอ
คณะอนุกรรมการ
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่
รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนพิจารณา
เห็นชอบการประกอบ
กิจการสถานพยาบาลและ
การดาเนินการ
สถานพยาบาล
6.คณะกรรมการ
สถานพยาบาลพิจารณา
อนุมตั ิการอนุญาตการ
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลและการ
ดาเนินการสถานพยาบาล
เสนอผู้อนุญาตลงนามใน 5 วันทาการ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
และดาเนินการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

-

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

สถานพยาบาล
4)

ทาหนังสือแจ้ งผลการ
พิจารณาไปยังผู้ยื่นคาขอ
อนุญาต

1 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 67 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

2)

หนังสือเดินทำง

กองตรวจลงตรำ
และเอกสำร

1

หมำยเหตุ
(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
กรณีมอบอำนำจ
ต้ องมีหนังสือรับ
มอบอำนำจและ
สำเนำบัตร
ประชำชผู้รับมอบ
อำนำจ
กรณีเป็ นนิตบิ คุ คล
รับรองสำเนำบัตร
ประชำชนผู้มีสิทธิ์
ลงนำมทุกคน)
(กรณีเป็ น
ชำวต่ำงชำติ
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ที่

3)

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

เดินทำงคนต่ำง
ด้ ำว
กรมกำรปกครอง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

1

ฉบับ

ทะเบียนสมรส

1

1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

5)

หมำยเหตุ
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(กรณีกำรเปลี่ยน
ชื่อหรื อสกุล
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล รับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(กรณีมีกำรสมรส
หรื อมีกำร
เปลี่ยนแปลงคำ
นำหน้ ำนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขออนุมตั ิ
แผนงำนกำร
จัดตัง้
สถำนพยำบำล
ประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน
(แบบ สพ.1)
แผนงำนกำร
จัดตัง้
สถำนพยำบำล

สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน
(แบบ ส.พ.2)
คำขออนุญำตให้
ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล
(แบบ ส.พ.5)
หนังสือแสดง
เจตจำนงเป็ น
ปฏิบตั งิ ำนใน
สถำนพยำบำล
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพ (แบบ
ส.พ.6)
คำขอรับ
ใบอนุญำตให้
ดำเนินกำร
สถำนพยำบำล /
คำขออนุญำต
เปลี่ยนตัว
ผู้ดำเนินกำร
สถำนพยำบำล
(แบบ สพ.18)
ทะเบียนบ้ ำน
(ผู้ขอประกอบ
กิจกำร และ
ผู้ดำเนินกำร)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

0

ฉบับ

-

สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

0

ฉบับ

(กรณีเป็ น
ผู้ดำเนินกำร ต้ อง
เซ็นต่อหน้ ำ
พนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่)

สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

0

ฉบับ

(กรณีเป็ น
ผู้ดำเนินกำร ต้ อง
เซ็นต่อหน้ ำ
พนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่)

กรมกำรปกครอง

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ต้ องมีหนังสือรับ
มอบอำนำจและ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนผู้รับมอบ
อำนำจ

0
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ที่

7)

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

รูปถ่ำยขนำด
2.5x3 ซม 3 รูป
รูปถ่ำยขนำด 8
10)
x13 ซม 1 รูป
แผนผังใน
สถำนพยำบำล

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ต้ องแสดง
ภำพถ่ำยห้ อง
ตรวจโรคและ
อุปกรณ์ภำยใน
ห้ องทุกห้ อง
ประกอบว่ำเสร็จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว)
(และต้ องแสดงจุด
ที่ใกล้ เคียงโดยให้
มีจดุ สังเกตุที่

11)

แผนที่แสดงที่ตงั ้
12) สถำนพยำบำล
ต้ องชัดเจน

หมำยเหตุ
กรณีเป็ นนิตบิ คุ คล
รับรองสำเนำบัตร
ทะเบียนบ้ ำนผู้มี
สิทธิ์ลงนำมทุก
คน)
(หำกเป็ นเฉพำะ
ทำง ต้ องลงนำม
สำเนำถูกต้ องใบ
อนุมตั บัตร/อนุ
บัตร)
(ใบรับรองแพทย์
ไม่เป็ นโรค
ต้ องห้ ำมและไม่
เกิน 6 เดือนนับ
แต่วนั ยื่นคำขอ)
-

ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ/
ประกอบกำร
ประกอบโรค
ศิลปะ
ใบรับรองแพทย์ผ้ ู ขอประกอบ
กิจกำร และ
ผู้ดำเนินกำร

9)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เอกสำรแสดง
กรรมสิทธิ์ (โฉนด
ที่ดนิ )

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สำคัญ )
(หำกไม่ใช้ เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ ต้ องมี
เอกสำรดังนี ้
1.สัญญำเช่ำ
2. สำเนำบัตร
ประชำชนและ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้ให้ เช่ำ
3.รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

0

1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

0

1

ฉบับ

(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสำรอื่นๆ มี 6
ข้ อ หำกเป็ น
สำเนำต้ องรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

13)

ทะเบียนบ้ ำน
14) ที่ตงั ้
สถำนพยำบำล
สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียน วัถุ
ประสงค์ และ
15)
ผู้มีอำนำจลงชื่อ
แทนนิติบคุ คล
(กรณีผ้ ยู ื่นคำขอ
เป็ นนิติบคุ คล)
1.มีกำรเก็บและ
กำจัดขยะ ติด
เชื ้อ โดยมีหนังสือ
16) ตอบรับจำก
หน่วยงำน ที่
กำจัดขยะ หรื อ
หน่วยงำนที่

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เกี่ยวข้ อง 2.ต้ อง
มีเอกสำร/หนังสือ
รับกำรตรวจสอบ
เครื่ องเอกซเรย์
ในกรณีที่มี
เครื่ องเอกซเรย์ 3.
ต้ องได้ รับควำม
ยินยอมให้ ใช้ ชื่อ
สถำนพยำบำล
จำกผู้ได้ รับ
ใบอนุญำตก่อน
หำกชื่อ
สถำนพยำบำล
ในเขตเดียวกันมี
ชื่อซ ้ำกัน 4.แสดง
อัตรำค่ำบริกำร
และค่ำ
รักษำพยำบำลให้
ครอบคลุม
ลักษณะ
ให้ บริกำร 5.
หนังสือ
ประสำนงำน
โรงพยำบำลที่จะ
ส่งต่อและ
โรงพยำบำลที่จะ
ส่งต่อ 6.มีแผน
แสดงระบบกำร
ควบคุมทำควำม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

11/12

ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

สะอำดเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ใน
คลินิกที่
เหมำะสม
หำกมีเครื่ องมือ สำนักงำน
พิเศษ เช่น
คณะกรรมกำร
17) เครื่ องมือแพทย์ อำหำรและยำ
ต้ องมีเอกสำร
รับรองจำก อย.

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) มีค่ำธรรมเนียม ใบอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่ รับผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน 1,000
บำท
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ 2) 2ใบอนุญำตให้ ดำเนินกำรสถำนพยำบำลสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่ รับผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน 250 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 250 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ / ส่วนภูมิภาค กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมือง อาเภอเมื อง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699 , 0 45262 692-8 ต่อ 1000 , 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานส่วนกลาง สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193
7999 E-mail : mrdonline2014@gmail.com Facebook : สารวัตรสถานพยาบาล Online
หมายเหตุ -
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3)

4)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติ
วานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-1000 โทรสาร. 0-2590-1174
E-mail : webops@moph.mail.go.th
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
1)
คาขออนุมตั แิ ผนงานการจัดตังสถานพยาบาลประเภทที
้
่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน (แบบ ส.พ.1)
2)

2)
-

แผนงานการจัดตังสถานพยาบาลประเภทที
้
่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน (แบบ ส.พ.2)

3)

3)
-

คาขออนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.5)

4)

4)
-

หนังสือแสดงเจตจานงเป็ นปฏิบตั งิ านในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ (แบบ ส.พ.6)

5)

คาขอรับใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล / คาขออนุญาตเปลี่ยนตัว ผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
ส.พ.18
-

19. หมำยเหตุ
-

