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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล/กำรขอใบแทนสมุด
ทะเบียนสถำนพยำบำล/กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตให้ ดำเนินกำรโรงพยำบำล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุดทะเบียน
สถานพยาบาล/การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ ดาเนินการโรงพยาบาล
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 ่ 2) พ.ศ.2543
2) 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 ไม่มีการกาหนดระยะเวลาในกฎหมาย
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุด
ทะเบียนสถานพยาบาล/การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ ดาเนินการโรงพยาบาล
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
กรณีใบอนุญาตสูญหายหรื อถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ ผ้ รู ับอนุญาตแจ้ งต่อผู้อนุญาตและยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ ในแบบคาขอนัน้ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบการสูญหายหรื อถูกทาลายดังกล่าว
1) กรณีใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) หรื อสมุดทะบียนสถานพยาบาล
2) ใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล (สพ.19)
ถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการโรงพยาบาลแจ้ งต่อผู้ขออนุญาตและยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตและใบ
แทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาลภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับทราบการสูญหายหรื อถูกทาลายดังกล่าว
2.เงื่อนไข
1) การนับระยะเวลา 21วันทาการนับจากวันที่หน่วยงานประทับตราลงรับเอกสาร โดยเอกสารหลักฐานต้ องครบถ้ วน
ถูกต้ อง หากมีการแก้ ไขเอกสารต้ องนับวันหลังจากหน่วยงานได้ รับเอกสารแก้ ไขครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้ยกเว้ นกรณีที่เกิดภาวะ
วิกฤตหรื อเหตุการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ ไม่วา่ จะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตั เิ หตุ หรื อการมุง่ ร้ ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภยั
การก่อการประท้ วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็ นต้ น
2) กรณีมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นมาดาเนินการหรื อรับเอกสารแทน ต้ องทาเป็ นหนังสือมอบอานาจ พร้ อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ และต้ องมีข้อความว่าในใบมอบอานาจว่าผู้รับมอบอานาจ
สามารถลงนามแทนผู้มอบอานาจในบันทึกให้ แก้ ไขของหน่วยงานได้ (บันทึกสองฝ่ าย)
3.ช่องทาง
1) การยื่นคาขอใบแทนใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล/คาขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล/คาขอใบ
แทนใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาลให้ ยื่นเรื่ องที่กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2) การตรวจสอบการ ตรวจสอบคาขอใบแทนใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล/คาขอใบแทนสมุดทะเบียน
สถานพยาบาล /คาขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล โดยพนักงานเจ้ าหน้ าที่กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3.การส่งใบแทนใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล/คาขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล/ใบแทน
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ใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล ให้ กบั ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ รับใบอนุญาตพร้ อมชาระค่าธรรมเนียมที่ศนู ย์บริ การธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ให้ รับใบอนุญาตพร้ อมชาระค่าธรรมเนียมที่ กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิ/อนุญาตเป็ นไปตามคาสัง่ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1498/2555 เรื่ อง
มอบหมายให้ ข้าราชการเป็ นผู้อนุญาตตาม พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (อาศัยอานาจตาม ความในมาตรา 4)
กรณีที่ 1
ยื่นแบบคาขอใบแทนใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล /คาขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล (แบบ
สพ.15)
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
3) สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (กรณีถกู ทาลาย)
4) ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล(กรณีถกู ทาลาย)
5) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิตบิ คุ คล (กรณีเป็ นนิติบคุ คล)
6) เอกสารอื่นๆ (ถ้ ามี)
กรณีที่ 2
ยื่นแบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรื อถูกทาลายในสาระสาคัญ
(สพ.21)
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
3) รูปถ่ายของผู้ดาเนินการสถานพยาบาล ขนาด 2.5 x 3 ซม. จานวน 3 รูป ถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี
4) ใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล(กรณีชารุด)
5) สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (กรณีถกู ทาลาย)
6) เอกสารอื่นๆ (ถ้ ามี)
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หมายเหตุ :
กรณีมีการมอบอานาจ มีเอกสารดังนี ้ หนังสือมอบอานาจพร้ อมเอกสารของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มี/ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นต้ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริการจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไข หรื อยืื่่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้รับบริการละทิ ้งคาขอ
และถือว่าวันที่เอกสารหลักฐานที่นามายื่นครบถ้ วนเป็ นขันตอนการตรวจสอบเอกสารสมบู
้
รณ์
ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ 1 วันทาการ
และเอกสารประกอบคาขอ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ลงทะเบียนมอบใบชาระ
ค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบทะเบียน บันทึก 5 วันทาการ
ใบประวัติ บันทึกสมุด
ทะเบียนสถานพยาบาล

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
ผู้อนุญาตลงนาม
10 วันทาการ สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
ทาหนังสือแจ้ งผลการ
5 วันทาการ สานักงาน
พิจารณาไปยังผ้ ููประกอบ
สาธารณสุข
กิจการสถานพยาบาล
จังหวัด

หมำยเหตุ

-

-

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 21 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)

หนังสือเดินทำง
2)

กองตรวจลงตรำ
และเอกสำร
เดินทำงคนต่ำง
ด้ ำว

0

หมำยเหตุ
(ลงนำมรับรอง
สำเนำบัตร
ประชำชนผู้
ประกอบกิจกำร
กรณีมอบอำนำจ
ต้ องมีหนังสือรับ
มอบอำนำจและ
สำเนำบัตร
ประชำชผู้รับมอบ
อำนำจ กรณีเป็ น
นิตบิ คุ คล รับรอง
สำเนำบัตร
ประชำชนผู้มีสิทธิ์
ลงนำมทุกคน)
(กรณีเป็ น
ชำวต่ำงชำติ ลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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ที่

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

0

หนังสือรับรอง
กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรจดทะเบียน กำรค้ ำ
(มีอำยุไม่เกิน 6
เดือน)
วัตถุประสงค์
และผู้มีอำนำจลง
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีเปลี่ยนชื่อ/
สกุล ลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(กรณีนิติบคุ คล
ประทับตรำและลง
นำมสำเนำถูกต้ อง
)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

กรณีใบอนุญำต สำนักงำน
1
ให้ ประกอบ
สำธำรณสุขจังหวัด
กิจกำร
อุบลรำชธำนี
สถำนพยำบำล
(สพ.7) หรื อสมุด
ทะบียน
สถำนพยำบำล
สูญหำยหรื อถูก
ทำลำยใน
สำระสำคัญ ให้
ยื่นขอรับใบแทน
ใบอนุญำตและ
ใบแทนสมุด
ทะเบียน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สถำนพยำบำล
(สพ.15)
กรณีใบอนุญำต
ให้ ดำเนินกำร
สถำนพยำบำล
(สพ.19) สูญหำย
หรื อถูกทำลำยใน
สำระสำคัญ ให้
ยื่นขอรับใบแทน
คำขอรับใบแทน
ใบอนุญำต กรณี
ใบอนุญำตให้
ดำเนินกำร
สถำนพยำบำล
สูญหำยหรื อถูก
ทำลำยใน
สำระสำคัญ
(สพ.21)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน
ใบอนุญำตให้
ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล
(สพ.7) กรณีถกู
ทำลำย
สมุดทะเบียน
สถำนพยำบำล
กรณีถกู ทำลำย

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

0

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

สำนัก
สถำนพยำบำล
และกำรประกอบ
โรคศิลปะ

1

0

ฉบับ

(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
-

สำนัก
สถำนพยำบำล
และกำรประกอบ
โรคศิลปะ

1

0

ฉบับ

(จำนวนสมุด
ทะเบียน
สถำนพยำบำล
ตำมจริงตำมที่
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ที่

6)

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ใบอนุญำตให้
ดำเนินกำร
สถำนพยำบำล
(สพ.19) กรณี
ถูกทำลำย
หนังสือแจ้ งควำม
กรณีสญ
ู หำย

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สำนัก
สถำนพยำบำล
และกำรประกอบ
โรคศิลปะ

1

0

ฉบับ

สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
โรงพยำบำลมี
ทังหมด)
้
(กรณีถกู ทำลำย
ในสำระสำคัญ)

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) 200 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ (ธุรกรรมละ 200 บาท)
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 -
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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)
ส.พ.15 คาขอใบแทนใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล คาขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
2)

ส.พ.21คาขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรื อถูกทาลายใน
สาระสาคัญ
-

19. หมำยเหตุ
-

