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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบรับแจ้งสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระรำชบัญญัติ
สถำนพยำบำล  พ.ศ.2541 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.หลักเกณฑ ์
 1.1เป็นสถำนพยำบำลที่จดัให้บรกิำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรสง่เสริมและพัฒนำสุขภำพอนำมยั และกำรควบคุมและป้องกันโรค ใน
ลักษณะทีเ่ป็นกำรจดัสวสัดิกำรใหแ้ก่เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน ลูกจ้ำง หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไมไ่ด้มีควำมประสงค์ที่จะเป็นกำรประกอบธุรกิจ
เพื่อหวังผลก ำไรตอบแทน และเปน็กำรจัดสวัสดิกำรของ 
   ก. รัฐวิสำหกจิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณ 
   ข. องค์กำรมหำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรมหำชน 
   ค. สถำนศึกษำของเอกชน 
   ง. นำยจ้ำง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม 
   จ. ผู้ให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรในยำนพำหนะต่ำง ๆ 
  1.2 เป็นสถำนพยำบำลที่ใช้ยำนพำหนะในกำรออกไปให้บริกำรเคลื่อนที่ ณ สถำนท่ีใดท่ีหนึ่งเป็นกำรชั่วครำว และมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือหรือสงเครำะห์โดยไม่เรยีกเก็บค่ำบริกำรใด ๆ ไม่ว่ำจะเปน็กำรจัดให้บริกำรขององค์กรกำรกุศลต่ำง ๆ มลูนิธิ สถำนพยำบำลหรือ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยผู้ให้บริกำรต้องเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม 
  
2.เงื่อนไข 
 2.1กำรนับระยะเวลำ 67 วันท ำกำร ในกรณีที่ค ำขอหรือเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถ้วน และหรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุใหไ้ม่
สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำท่ีจะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยืน่เพิ่มเตมิ โดยผู้รับบริกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรแกไ้ข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึก มิฉนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งค ำขอ  
  2.2 กรณีมอบอ ำนำจให้บุคคลอืน่มำด ำเนินกำรหรือรับเอกสำรแทน ต้องท ำเป็นหนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผูร้ับมอบอ ำนำจ  และต้องมีข้อควำมว่ำในใบมอบอ ำนำจว่ำผูร้ับมอบอ ำนำจสำมำรถลงนำมแทนผู้มอบอ ำนำจ
ในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย) 
 
หมำยเหต:ุ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริม่นับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำท่ีได้รบัเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อย
แล้ว และแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/5 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center : OSSC)  
ถนนพรหมเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000  
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.) 
 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 67 วันท ำกำร 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1.ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอพร้อมลงลำยมือช่ือไว้ในส่วนของผูย้ื่นค ำขอ 
2.เจ้ำหน้ำท่ีรับค ำขอตรวจสอบควำมครบถ้วนและถูกต้องของค ำขอ
และเอกสำรประกอบค ำขอ 
3.เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกกำรรบัค ำขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

2) กำรพิจำรณำ 
1.พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร 
2.เจ้ำหน้ำท่ีพิจำรณำจดัท ำใบอนุญำตและลงข้อมลูในระบบสำรสนเทศ 
(หมายเหต:ุ -)  

60 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้อนุญำตลงนำมใบรับแจ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

4) - 
ท ำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำลประเภทท่ีไม่รับผู้ปว่ยไว้ค้ำงคืนท่ีไมต่้องอยู่ในบังคับของ
พระรำชบัญญัตสิถำนพยำบำล   พ.ศ.2541 ไปยังผู้ยื่นขอจดแจ้ง/สง่
มอบใบรับแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (ผู้มีอ ำนำจลงนำม     ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้มีอ ำนำจลงนำม    ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง)) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หำกเป็นกรณีนิติบุคคล  ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง)) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

แบบ ส.พ.1   ส.พ.2   ส.พ.5   ส.พ.6   ส.พ.18 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรค
ศิลปะ 

5) 
 

หนังสือขอแสดงแบบแจ้งสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งไม่
อยู่ในบังคับสถำนพยำบำล  ของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ฉบับจริง) 

ส ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรค
ศิลปะ 

6) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม   ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง)) 

กรมกำรปกครอง 

7) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง)) 

กรมกำรปกครอง 

8) 
 

ใบประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง)) 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ (ไมม่ีค่าธรรมเนียม))  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) มีค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลประเภทท่ีไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน  1,000 บำท 
(หมายเหต:ุ (-) 

ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท 
 

2) 2ใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้ำงคืน  250 บำท 
(หมายเหต:ุ (-) 

ค่ำธรรมเนียม 250 บำท 
 
 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ค ำขออนุมัติแผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำลประเภทที่ไมร่ับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ส.พ.1 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำลประเภทที่ไมร่ับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ส.พ.2 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ค ำขออนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล  ส.พ.5 

(หมายเหต:ุ -)  
4) หนังสือแสดงควำมจ ำนงเป็นปฏิบตัิงำนในสถำนพยำบำลของผู็ประกอบวิชำชีพ  ส.พ.6 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ค ำขอรับใบอนญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล  ส.พ.18 

(หมายเหต:ุ -)  
6) แบบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลประเภทที่ไมร่ับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนท่ีไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระรำชบัญญัติ

สถำนพยำบำล พ.ศ.2541 
(หมายเหต:ุ -)  

7) แบบแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ.2541 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอใบรับแจง้สถำนพยำบำลประเภทที่ไมร่ับผูป้่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระรำชบัญญัตสิถำนพยำบำล  
พ.ศ.2541  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนนุบริกำรสุขภำพ ส ำนักสถำนพยำบำล
และกำรประกอบโรคศลิปะ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1)พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศระเบยีบท่ีออกตาม พ.ร.บ 
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558  
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พ้ืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภมูิภำค 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: - 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอใบรับแจ้งสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระรำชบัญญตัิ
สถำนพยำบำล พ.ศ.2541  
 

 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


