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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบรั บแจ้ งสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่ รับผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืนซึ่งไม่ ต้องอยู่ในบังคับ
พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ.2541
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบรับแจ้ งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนซึง่ ไม่ต้องอยูใ่ นบังคับ
พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ.2541
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศ
ระเบียบที ่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 ไม่มีการกาหนดระยะเวลาในกฎหมาย
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบรับแจ้ งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนซึง่ ไม่ต้องอยูใ่ น
บังคับพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ.2541
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 -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.หลักเกณฑ์
1.1เป็ นสถานพยาบาลที่จดั ให้ บริการด้ านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย และการควบคุม
และป้องกันโรค ในลักษณะที่เป็ นการจัดสวัสดิการให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ได้ มี
ความประสงค์ที่จะเป็ นการประกอบธุรกิจเพื่อหวังผลกาไรตอบแทน และเป็ นการจัดสวัสดิการของ
ก. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
ข. องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้ วยองค์การมหาชน
ค. สถานศึกษาของเอกชน
ง. นายจ้ าง ตามกฎหมายว่าด้ วยแรงงานและสวัสดิการสังคม
จ. ผู้ให้ บริ การขนส่งผู้โดยสารในยานพาหนะต่าง ๆ
1.2 เป็ นสถานพยาบาลที่ใช้ ยานพาหนะในการออกไปให้ บริการเคลื่อนที่ ณ สถานที่ใดที่หนึง่ เป็ นการชัว่ คราว และมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรื อสงเคราะห์โดยไม่เรี ยกเก็บค่าบริ การใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดให้ บริการขององค์กรการกุศล
ต่าง ๆ มูลนิธิ สถานพยาบาลหรื อของบุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยผู้ให้ บริ การต้ องเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรื อผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.เงื่อนไข
2.1การนับระยะเวลา 67วันทาการ &quot;ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และหรื อมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็ นต้ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่
ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริ การจะต้ องดาเนินการแก้ ไข หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
มิฉะนันจะถื
้ อว่าผู้รับบริการละทิ ้งคาขอ&quot;
2.2 กรณีมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นมาดาเนินการหรื อรับเอกสารแทน ต้ องทาเป็ นหนังสือมอบอานาจ พร้ อมแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ และต้ องมีข้อความว่าในใบมอบอานาจว่าผู้รับมอบ
อานาจสามารถลงนามแทนผู้มอบอานาจในบันทึกให้ แก้ ไขของหน่วยงานได้ (บันทึกสองฝ่ าย)
หมายเหตุ: ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

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

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอแสดงความ
ประสงค์เพื่อจดแจ้ ง
สถานพยาบาล

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสาร/
ตรวจสอบสถานที่

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอนายแพทย์สาธารณสุข 5 วันทาการ
จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลง
นาม ในใบรับแจ้ งการ
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่
รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนที่ไม่ต้อง
อยูใ่ นบังคับของ
พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

-

แจ้ งผลการพิจารณา

สานักงาน

1)

2)

3)

4)

หมำยเหตุ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1 วันทาการ

-

(กรณีต้อง
ตรวจสอบสถานที่
มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1.พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสาร/
คาขอ 2.พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่นดั ตรวจ
สถานที่ 3.
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ไปตรวจสถานที่ 4.
สรุปผล/ให้ แก้ ไข
ปรับปรุง)
-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
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
1) ประชำชน

2)

3)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคง
กำรค้ ำ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ผู้มีอำนำจงงนำม
งงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(ผู้มีอำนำจงงนำม
งงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง))
(หำกเป็ นกรณีนิติ
บุคคง งงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง))

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

แบบ ส.พ.1
ส.พ.2 ส.พ.5

สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ส.พ.6 ส.พ.18
หนังสือขอแสดง
แบบแจ้ ง
สถำนพยำบำง
ประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน
ซึง่ ไม่อยูใ่ นบังคับ
สถำนพยำบำง
ของ
บัตรประชำชน
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพ ที่แสดง
ควำมจำนงเป็ น
ผู้ปฏิบตั งิ ำนใน
สถำนพยำบำง
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้
ประกอบวิชำชีพ
ที่แสดงควำม
จำนงเป็ น
ผู้ปฏิบตั งิ ำนใน
สถำนพยำบำง
ใบประกอบ
วิชำชีพ / วุฒิบตั ร
(ถ้ ำมี) ของผู้
ประกอบวิชำชีพ
ที่แสดงควำม
จำนงเป็ น
ผู้ปฏิบตั งิ ำนใน

อุบงรำชธำนี
สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด
อุบงรำชธำนี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ใช้ ฉบับจริง)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(งงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(งงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

-

0

1

ฉบับ

(งงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง))
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สถำนพยำบำง
ใบอนุญำตให้
ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำง
(ส.พ.7)

สำนัก
สถำนพยำบำง
แงะกำรประกอบ
โรคศิงปะ

0

1

ฉบับ

ใบอนุญำตให้
ดำเนินกำร
สถำนพยำบำง
(ส.พ.19)

สำนัก
สถำนพยำบำง
แงะกำรประกอบ
โรคศิงปะ

0

1

ฉบับ

6)

7)

หมำยเหตุ
(ใช้ สำหรับกรณี
สถำนพยำบำง
ประเภทที่รับ
ผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน
ติดต่อขอใบรับ
แจ้ ง
สถำนพยำบำง
ประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืนซึง่
ไม่ต้องอยูใ่ น
บังคับ
พระรำชบัญญัติ
สถำนพยำบำง
พ.ศ.2541)
(ใช้ สำหรับกรณี
สถำนพยำบำง
ประเภทที่รับ
ผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน
ติดต่อขอใบรับ
แจ้ ง
สถำนพยำบำง
ประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืนซึง่
ไม่ต้องอยูใ่ น
บังคับ
พระรำชบัญญัติ
สถำนพยำบำง
พ.ศ.2541)
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
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)
คาขออนุมตั แิ ผนงานการจัดตังสถานพยาบาลประเภทที
้
่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน ส.พ.1
2)

แผนงานการจัดตังสถานพยาบาลประเภทที
้
่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน ส.พ.2
-

3)

คาขออนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล ส.พ.5
-

8/8

4)

หนังสือแสดงความจานงเป็ นปฏิบตั งิ านในสถานพยาบาลของผู็ประกอบวิชาชีพ ส.พ.6
-

5)

คาขอรับใบอนญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล ส.พ.18
-

6)

แบบรับแจ้ งการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนที่ไม่ต้องอยูใ่ นบังคับของ
พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ.2541
-

7)

แบบแจ้ งการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ต้องอยูใ่ นบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ.2541
-

19. หมำยเหตุ
-

