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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตให้ ดำเนินกำรคลินิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ดาเนินการคลินิก
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. 2541 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศ
ระเบี ยบท่ีออกตาม 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 ไม่มีการกาหนดระยะเวลาในกฎหมาย
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ดาเนินการคลินิก
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.หลักเณฑ์
1)มาตรา 28 ใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาลให้ ใช้ ได้ จนถึงวันสิ ้นปี ปฏิทินของปี ที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
2)การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ เมื่อได้ ยื่นคาขอแล้ วให้ ผ้ นู นด
ั ้ าเนินการสถานพยาบาล
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ต่อไปได้ จนกว่าผู้อนุญาตจะสัง่ ไม่อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
3)การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
2.วิธีการ
1)ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลยื่นคาขอการขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ดาเนินการสถานพยาบาล ต้ องยื่นก่อนใบอนุญาตให้
ผู้ดาเนินการสถานพยาบาล หมดอายุก่อนสิ ้นปี ที่ 2 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
2)การยื่นต่อใบอนุญาตผู้ดาเนินการสถานพยาบาลให้ ยื่นก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน เริ่มตังแต่
้ วนั ที่1
เดือนตุลาคม จนถึง 31 ธันวาคม
3)ต้ องมีใบรับรองแพทย์ระบุสขุ ภาพแข็งแรงและไม่เป็ นโรคต้ องห้ าม
4)พนักงานเจ้ าหน้ าที่กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคฯ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบขอต่ออายุ
ใบอนุญาตการผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
5)ผู้อนุญาตพิจารณาการต่อใบอนุญาตผู้ดาเนินการสถานพยาบาล / ลงบันทึกการต่อใบอนุญาตผู้ดาเนินการ
สถานพยาบาล ในใบอนุญาตและสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
3.เงื่อนไข
1.การนับระยะเวลา 17วันทาการ &quot;ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และหรื อมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็ นต้ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่
ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริ การจะต้ องดาเนินการแก้ ไข หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิ
ฉนันจะถื
้ อว่าผู้รับบริการละทิ ้งคาขอ&quot;
2. กรณีมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นมาดาเนินการหรื อรับเอกสารแทน ต้ องทาเป็ นหนังสือมอบอานาจ พร้ อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ และต้ องมีข้อความว่าในใบมอบอานาจว่าผู้รับมอบอานาจ
สามารถลงนามแทนผู้มอบอานาจในบันทึกให้ แก้ ไขของหน่วยงานได้ (บันทึกสองฝ่ าย)
4.แบบคาขอการต่อใบอนุญาตการดาเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน (คลินิก) (แบบ ส.พ.20)
รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ ดังนี ้
1) ใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล
2) รูปถ่าย ขนาด 2.5 x 3 ซม. จานวน 3 รูป ถ่ายไว้ ไม่เกินหนึง่ ปี (กรณีออกใบอนุญาตใหม่)
3) สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
4) ใบรับรองแพทย์ ซึง่ แสดงว่ามีสขุ ภาพแข็งแรง สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้ โดยใกล้ ชิด
5) เอกสารอืนๆ
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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

ตรวจสอบการยื่นคาขอต่อ
อายุใบอนุญาตดาเนิน
สถานพยาบาล

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอผู้อนุญาตลงนามใน
ใบอนุญาต

-

ทาหนังสือแจ้ งผลการ
พิจารณาไปยังผู้ยื่นขอ
ใบอนุญาต

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
1 วันทาการ สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
10 วันทาการ สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
5 วันทาการ สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
1 วันทาการ สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 17 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

-

-

-

-
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1)

หนังสือเดินทำง

กรมกำรกงสุล

1

1

ฉบับ

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

SMART CARD สำนักงำน
ของแพทย์(
เลขำธิกำรแพทย
กรณีผ้ ดู ำเนินกำร สภำ
เป็ นแพทย์)

1

1

ฉบับ

2)

3)

4)

หมำยเหตุ
(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
กรณีมอบอำนำจ
ต้ องมีหนังสือรับ
มอบอำนำจและ
สำเนำบัตร
ประชำชนผู้รับ
มอบอำนำจ)
(กรณีเป็ น
ชำวต่ำงชำติ ลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(กรณีเปลี่ยนชื่อ/
สกุล ลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(เพื่อใช้ ตรวจสอบ
สำเนำใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
เวชกรรม
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

คำขอต่ออำยุ

สำนักงำน

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญำตให้
ดำเนินกำร
สถำนพยำบำล
(ส.พ.20)
ใบอนุญำตให้
ดำเนินกำร
สถำนพยำบำล
ประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน
(ส.พ.19) ฉบับ
จริง
ใบรับรองแพทย์

สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

รูปถ่ำยขนำด
2.5x3 ซม 3 รูป

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

3

0

ฉบับ

ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ/
ประกอบโรค
ศิลปะ

0

1

ฉบับ

(ใบรับรองแพทย์
ไม่เป็ นโรค
ต้ องห้ ำมและ
ร่ำงกำยแข็งแรง
และออกไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
(ถ่ำยไว้ ไม่เกิน 1 ปี
กรณีออก
ใบอนุญำตใบ
ใหม่)
(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

3)

4)

5)

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 250 บาท
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หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ / ส่วนภูมิภาค กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699 , 0 45262 692-8 ต่อ 1000 , 3220 Email : 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 3) 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 4) 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)
ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน (แบบ ส.พ.20)
-

19. หมำยเหตุ
-

