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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร: ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข 
  

1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.1 หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตฯ 

1. เมื่อผู้ขอรับใบอนุญำตฯ ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ (สพส.1) ณ ศูนย์บริกำร
ผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี (one stop service)  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วน
ของเอกสำรตำมแบบตรวจสอบเอกสำรค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ (แบบฟอร์ม 1) 

2. ตรวจสอบหลักฐำนคุณสมบัติและกำรรับรองว่ำไม่มีลักษณะต้องห้ำมของผู้ประกอบกำร ผู้ให้บริกำรและผู้ด ำเนินกำร 
แล้วแต่กรณี 

3. ตรวจสอบเลขท่ีตั้งของสถำนประกอบกำร เวลำเปิด-ปิดบรกิำร ที่ชัดเจนถูกต้องตำมประเภทของกิจกำร และ           ผู้
ให้บริกำรมีใบรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ (สพส. 14) 

4. กรณีเป็นกิจกำรสปำ ต้องมีผู้ด ำเนินกำรที่มีใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ (สพส. 9) 
5. เมื่อเอกสำรหลักฐำนตำมแบบค ำขอรับใบอนุญำตฯ ครบถ้วน เจ้ำหน้ำท่ีออกใบรับค ำขออนุญำตประกอบกิจกำรสถำน

ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ (สพส. 2) ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำต หำกเอกสำรและหลักฐำนไม่ครบถ้วน  ผู้รับค ำขอฯ  ให้ค ำแนะน ำแก่
ผู้ขอรับใบอนุญำต เพื่อจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมให้ครบและน ำมำยื่นอีกครั้ง 

6. เมื่อเอกสำรครบถ้วน  ผู้รับค ำขอฯ  จึงออกใบรับค ำขอฯ  ให้ผู้ขอรับใบอนุญำต  และลงบันทึกกำรตรวจเอกสำรครบ 
ในแบบตรวจสอบเอกสำรค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ (แบบฟอร์ม 1) 

7. ผู้รับค ำขอฯ ณ ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (OSSC) แจ้งแนวทำงกำรตรวจประเมินมำตรฐำน             
สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ให้ผู้ขอรับใบอนุญำตและให้ค ำแนะน ำข้อควรปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

8. ผู้รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยในกำรตรวจประเมินตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรค ำขอตำมแบบฟอรม์ 1 
ในขั้นตอนนี้หำกพบว่ำต้องเพิ่มเติมเอกสำรหรือปรับปรุงแก้ไข ต้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญำตภำยใน 15 วัน นับจำกวันท่ีได้
รับค ำขอฯ ถ้ำผู้ขอรับใบอนุญำตไม่ส่งเอกสำรเพิ่มเติม หรือไม่แก้ไขภำยใน 30 วัน ให้จ ำหน่ำยเรื่องออกจำกสำรบบ 

9. เมื่อตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยลงช่ือและวันเดือนปีท่ีตรวจรับเอกสำรครบใน
แบบฟอร์ม 1 ซึ่งจะเป็นวันเริ่มต้นนับหนึ่งในกระบวนกำรพิจำรณำค ำขอรับใบอนุญำตฯ  
1.2 แนวทำงในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. เมื่อผู้รับผิดชอบงำน ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมแบบฟอร์ม 1 แล้วจะท ำหนังสือแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
อ ำเภอตรวจมำตรฐำนสถำนประกอบกำร 

2. เมื่อถึงวันตรวจ เจ้ำหน้ำที่ตรวจประเมินลักษณะและมำตรฐำนของสถำนประกอบกำรและบันทึกภำพถ่ำย ในแต่ละ
มำตรฐำน หำกไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำหรือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตแก้ไข (ซึ่งอำจก ำหนด
ระยะเวลำให้แก้ไข ภำยในกรอบเวลำของกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต) (กรอบเวลำอนุญำต 60 วัน) 

3. ผู้ตรวจประเมินสรุปผลกำรตรวจ เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุญำตสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ระดับจังหวัด 
พิจำรณำให้ควำมเห็น 

4. คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะแก่ผู้อนุญำตเพื่อพิจำรณำออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรฯ 
หำกผู้อนุญำตเห็นชอบให้ผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งผลกำรพิจำรณำเป็น
หนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญำตฯ ทรำบ เพ่ือช ำระค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรฯ 
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2.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.) 
 
 

   
3. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม: 67  วันท ำกำร 
 หมำยเหตุ: ไม่นับวันที่รอผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข/ส่งเอกสำรเพิ่มเติม 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอพร้อมลงลำยมือช่ือไว้ในส่วนของ     
ผู้ยื่นค ำขอ 
2.เจ้ำหน้ำท่ีรับค ำขอตรวจสอบควำมครบถ้วนและถูกต้อง   
ของค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ 
3.เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกกำรรบัค ำขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

2) กำรพิจำรณำ 
1.พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำขอรับใบอนุญำต    
ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ     
2.พนักงำนเจ้ำหน้ำที่นัดตรวจสถำนท่ี 
3.พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไปตรวจสถำนท่ี    
4.สรุปผล/ให้แก้ไขปรับปรุง  
5.เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุญำตสถำนประกอบกำร  
เพื่อสุขภำพ จังหวัดอุบลรำชธำนี  
6.คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำกำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำร
สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
(หมายเหต:ุ -) 

 60 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

3) 1) กรณีผู้อนุญำตเห็นชอบให้อนุญำตฯ เจ้ำหน้ำท่ี 
แจ้งผลกำรพิจำรณำต่อผู้ขอรับใบอนุญำตฯ 
เพื่อให้มำช ำระค่ำธรรมเนียม ภำยใน 60 วัน 
นับแต่วันที่ไดร้ับหนังสือแจ้ง 
2) กรณีมีค ำสั่งไม่อนุญำต ผูร้ับผดิชอบงำนท ำ 
หนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบพร้อมแจ้ง 
สิทธิอุทธรณ ์

7 วัน 
 
 
 
 

7 วัน 
นับแต่มีค ำสั่ง 

กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

 กำรช ำระค่ำธรรมเนียมฯ 
1) ผู้ขออนุญำต ยื่นค ำร้องช ำระค่ำธรรมเนยีม 
อนุญำตประกอบกิจกำรฯ และคำ่ธรรมเนยีม 
รำยปี ตำมแบบฟอร์ม (สพส.17) 
2) เจ้ำหน้ำท่ีรับแบบค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมฯ 
(สพส.17) พร้อมท้ังออกหลักฐำนกำรช ำระ 
ค่ำธรรมเนียมฯ (สพส.18) ให้ผู้ขอรับใบอนุญำต 
3) ผู้ขอรับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียม 
4) ผู้ขอช ำระค่ำธรรมเนียมน ำหลักฐำนกำรช ำระ 
เงินมำติดต่อรับใบนัดรับใบอนุญำต ซึ่งจะนัดมำ 
รับภำยใน 7 วัน หลังช ำระเงิน 

 

 

 

1 วัน 

กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

4) ผู้ขอรับใบอนุญำตฯรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำน 
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ และสติก๊เกอร์มำตรฐำน สบส 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

 
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
ล ำดับ ช่ือเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1. เอกสำรหลักฐำนผู้ประกอบกำร(กรณีนิตบิุคคล ต้องเป็นผู้มีอ ำนำจจดักำรแทนนิติบุคคลตำมที่ระบุในหนังสือบริคนหส์นธ)ิ 
1.1 ส ำเนำบตัรประจำตัวประชำชน  

   - ผู้ขออนุญำต หรือผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
*กรณีผู้ขออนุญำตเป็นบุคคล ต่ำงด้ำว ให้ใช้หลักฐำนดังนี้แทน  
(1) ส ำเนำหนังสือเดินทำง(passport)  
(2) ส ำเนำหนังสือขออนุญำตท ำงำนท่ีออกโดยกระทรวงแรงงำน 
- ผู้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทนผู้ขออนุญำต (กรณีมีกำร ท ำหนังสือ
มอบอ ำนำจให้ ท ำกำรแทน) 

กรมกำรปกครอง  

1.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
- ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของผู้ขออนุญำตหรือผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล 
(กรณีนิติบุคคล)  
- ผู้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทนผู้ขออนุญำต (กรณีมีกำรท ำหนงัสือ
มอบอ ำนำจให้ ท ำกำรแทน) 

กรมกำรปกครอง  

1.3 ใบรับรองแพทย ์(ฉบับจริง ซึ่งออกไม่เกิน 30 วัน และต้องมีกำร
ประทับตรำจำกหน่วยงำน/คลินิกท่ีรับรอง)  

สถำนพยำบำลภำครัฐ หรือ
สถำนพยำบำลภำคเอกชนท่ีถูกต้อง
ตำมกฎหมำย  

1.4 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท (หนังสือบริคนห์สนธิ) 
พร้อมส ำเนำบัญชีผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์ และผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนนติิ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  
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ล ำดับ ช่ือเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
บุคคล (กรณียื่นในนำมนิติบคุคล) และวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งบริษัทต้อง
ระบุกิจกำรนวดเพื่อสุขภำพหรือสปำ)  

1.5 ใบมอบอ ำนำจ (กรณผีู้ประกอบกำรหรือนิติบุคคลมอบหมำยให้บุคคลอื่น  
ท ำแทนตน  
-ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผูม้อบอ ำนำจ  
-ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผูร้ับมอบอ ำนำจ  

 

2. เอกสำรหลักฐำนสถำนท่ีที่ตั้งสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
2.1 แผนที่แสดงบริเวณทีต่ั้งสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ  

2.2 แบบแปลนหรือแผนผังสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพท่ียื่นค ำขอฯ ที่
สำมำรถค ำนวณพื้นท่ีได ้ 

 

2.3 เอกสำรแสดงควำมเป็นเจ้ำของอำคำร กรณีผู้ยื่นค ำขอไม่ใช่เจ้ำของอำคำร
หรือสถำนท่ีตั้ง ต้องมีสัญญำเช่ำหรือหนังสือยินยอมให้ใช้อำคำร         
จำกเจ้ำของอำคำรหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ   (สัญญำเช่ำท่ี               
ยังไม่หมดอำย/ุหนังสือยินยอมให้ใช้สถำนท่ี)  

 

3. เอกสำรหลักฐำนผู้ให้บริกำร 
3.1 บัญชีรำยชื่อผู้ให้บริกำร   

3.2 ส ำเนำใบรับรองกำรขึ้นทะเบยีนเปน็ผู้ให้บริกำร  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ/
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุก
จังหวัด  

3.3 ส ำเนำบตัรประจำตัวประชำชนผู้ให้บริกำร  กรมกำรปกครอง  
3.4 หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคญักำรเปลี่ยนช่ือ-สกลุ ทะเบียนสมรส 

เป็นต้น  
กรมกำรปกครอง  

4. เอกสำรหลักฐำนผูด้ ำเนินกำรสปำ (กรณีขอใบอนุญำตประกอบกจิกำรสปำ) 
4.1 แบบแสดงควำมจ ำนงเป็นผูด้ ำเนินกำรกิจกำรสปำ  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  
4.2 ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ/

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุก
จังหวัด  

4.3 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนผูด้ ำเนินกำร  กรมกำรปกครอง  
4.4 หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคญักำรเปลี่ยนช่ือ-สกลุ ทะเบียนสมรส 

เป็นต้น  
กรมกำรปกครอง  
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5. ค่ำธรรมเนียม 
 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท) 

1. ใบอนุญำต/ต่ออำย ุประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ประเภท
กิจกำร นวดเพื่อสุขภำพ หรือนวดเพื่อเสรมิควำมงำม ส ำหรับพ้ืนท่ีกำรให้บริกำร  
       1) ไม่เกิน 100 ตร.ม.  
       2) ไม่เกิน 200 ตร.ม.  
       3) ไม่เกิน 400 ตร.ม.  
       4) เกิน 400 ตร.ม.  

 
 

500 
1,500 
3,000 
5,000 

2. ใบอนุญำต/ต่ออำย ุประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ประเภท
กิจกำร สปำ ส ำหรับพ้ืนท่ีกำรให้บริกำร  
       1) ไม่เกิน 100 ตร.ม.  
       2) ไม่เกิน 200 ตร.ม.  
       3) ไม่เกิน 400 ตร.ม.  
       4) เกิน 400 ตร.ม.  

 
 

1,000 
3,000 
6,000 
10,000 

3. ใบแทนใบอนุญำต  300 
4. เปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต  300 
5. กำรช ำระค่ำธรรมเนียมรำยป ีประเภท กิจกำรนวดเพื่อสุขภำพหรือ            

เสรมิควำมงำม  
500 

6. กำรช ำระค่ำธรรมเนียมรำยป ีประเภท กิจกำรสปำ  1,000 
 
6.ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ต ำบล

ในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699 , 0 4526 2692-8 ต่อ 
1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th 

2) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ช้ัน 1 อำคำร 1 ถนนติวำนนท์  ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000 โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556    E-mail: 1556@fda.moph.go.th สำย
ด่วน 1556  ส ำนักอำหำร โทร. 02-590-7320 

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
7. แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
8. หมำยเหตุ  

กำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น 67 วันท ำกำร โดยเริ่มนับ
ระยะเวลำตั้งแต่ได้รับเอกสำรที่ครบถ้วนและถูกต้อง จนถึงกำรลงนำมอนุญำตโดยผู้มีอ ำนำจ ทั้งนี้ไม่นับรวมเวลำ ปรับปรุงแก้ไข
สถำนท่ีและเอกสำรอื่นๆ  
9. Flow ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน: ไม่มี  
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ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ  
2. หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:  
1) พระรำชบัญญตัิสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ.2559  
2) กฎกระทรวงกำรอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ.2560  
3) กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนยีมและกำรช ำระค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำร สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
พ.ศ.2560  
4) ค ำสั่งกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพท่ี 840/2560 เรื่อง มอบหมำยให้ข้ำรำชกำรเป็นผู้อนุญำตแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ ตำมพระรำชบัญญตัิสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ.2559  
5) ประกำศกรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ เรื่อง ก ำหนดแบบตำมกฎกระทรวงซึ่งออกตำมพระรำชบัญญตัิสถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ พ.ศ.2559  
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มคีวำมส ำคญัด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให้บริกำร: จังหวัดอุบลรำชธำน ี
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
 


