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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตการประกอบกิจการและดาํเนินการคลินิก 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตการประกอบกิจการและดําเนินการคลินิก 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ.2541และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวงประกาศระเบียบที่ออก

ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่กําหนดระยะเวลาไว้ตามกฎหมาย  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน60  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 80  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 40  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 16/07/2015 11:06  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จงัหวดัตรัง 92000 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.หลกัเกณฑ์ 

 

1. ห้ามมิให้บคุคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาลเว้นแตไ่ด้รับใบอนญุาตจากผู้อนญุาตการขอการออกใบอนญุาตและ

การประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(มาตรา16) 

 

2. ห้ามมิให้บคุคลใดดําเนินการสถานพยาบาลเว้นแตไ่ด้รับใบอนญุาตจากผู้อนญุาตการขอและการออกใบอนญุาตให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24) 

 

2.เง่ือนไข 

 

1.การนบัระยะเวลา 67วนัทําการ&quot;ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและหรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์เป็นต้นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ี

ต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทึกมิฉนัน้

จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้คําขอ&quot; 

 

2. กรณีมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนมาดําเนินการหรือรับเอกสารแทนต้องทําเป็นหนงัสือมอบอํานาจพร้อมแนบสําเนาบตัร

ประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจและต้องมีข้อความวา่ในใบมอบอํานาจว่าผู้ รับมอบอํานาจ

สามารถลงนามแทนผู้มอบอํานาจในบนัทกึให้แก้ไขของหนว่ยงานได้(บนัทึกสองฝ่าย) 

 

3.วิธีการ 

 

ในการพิจารณาออกใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู้อนญุาตจะต้องปรากฏวา่ผู้ขอรับ 

 

ใบอนญุาตได้จดัให้มีกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยถกูต้องครบถ้วนแล้ว 

 

(1) มีแผนงานการจดัตัง้สถานบาลท่ีได้รับอนมุตัแิล้วตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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(2) มีสถานพยาบาลตามลกัษณะท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 14 

 

(3) มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เวชภณัฑ์หรือยานพาหนะท่ีจําเป็นประจําสถานพยาบาลนัน้ตามชนิดและจํานวนท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

 

(4) มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

(5) ช่ือสถานพยาบาลต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

4.คณุสมบตัผิู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 

1) มีอายไุมต่ํ่ากวา่ย่ีสิบปีบริบรูณ์ 

 

(2) มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

 

(3) ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาหรือคําสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมายถึงท่ีสดุให้จําคกุเว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

 

(4) ไมเ่ป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

 

(5) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

 

(6) ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 

ในกรณีท่ีนิตบิคุคลเป็นผู้ขอรับอนญุาตผู้จดัการหรือผู้แทนของนิติบคุคลนัน้ต้องมีคณุสมบตัิตามคณุสมบตัข้ิางต้น

คณุสมบตัผิู้ ดําเนินการสถานพยาบาล 

 

(1) ผู้ประกอบวิชาชีพ/เป็นผู้ประกอบโรคศลิปะ 

 

(2) ไมเ่ป็นผู้ ดําเนินการอยูก่่อนแล้วสองแหง่ 
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กรณีท่ีเป็นผู้ ดําเนินการประเภทท่ีรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืนอยูแ่ล้วแหง่หนึง่จะอนญุาตให้เป็นผู้ ดําเนินการประเภทท่ีรับผู้ ป่วยไว้

ค้างคืนอีกแหง่หนึง่ไมไ่ด้ 

 

(3) เป็นผู้ ท่ีสามารถควบคมุดแูลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ย่ืนคําขออนมุตัแิผนงาน

การจดัตัง้สถานพยาบาล

ประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้าง

คืน/รับคําขอและรับเอกสาร

แผนงานการจดัตัง้

สถานพยาบาล/ นดัตรวจ

สถานท่ี  (ตรวจสอบผู้ขอ

อนมุตัแิผนการจดัตัง้ไมมี่

ลกัษณะต้องห้ามตาม

มาตรา17                     

สถานท่ีเป็นไปตามลกัษณะ

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ตามมาตรา  14 วรรคสอง

และมีผู้ประกอบวิชาชีพ

ตามกฎกระทรวง  18(4)                                                              

2.ระยะเวลารอการตรวจ

สถานท่ี 

 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

( ) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

1.พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบคําขออนมุตัิ

แผนงานการจดัตัง้

สถานพยาบาล    2.

พนกังานเจ้าหน้าท่ีนดัตรวจ

สถานท่ี 

  3.พนกังานเจ้าหน้าท่ีไป

ตรวจสถานท่ี     4.สรุปผล/

ให้แก้ไขปรับปรุง  5.เสนอ

คณะอนกุรรมการ

สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่

รับผู้ ป่วยไว้ค้างคืนพิจารณา

เห็นชอบการประกอบ

กิจการสถานพยาบาลและ

การดําเนินการ

สถานพยาบาล 

 
 

60 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผู้อนญุาตลงนามใน

ใบอนญุาตประกอบกิจการ

และดําเนินการ

สถานพยาบาล 
 

5 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

- 
 

ทําหนงัสือแจ้งผลการ

พิจารณาไปยงัผู้ ย่ืนคําขอ

อนญุาต 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 67 วนัทําการ 
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14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

กรณีมอบอํานาจ

ต้องมีหนงัสือรับ

มอบอํานาจและ

สําเนาบตัร

ประชาชผู้ รับมอบ

อํานาจ 

กรณีเป็นนิตบิคุคล

รับรองสําเนาบตัร

ประชาชนผู้ มีสิทธ์ิ

ลงนามทกุคน 

) 

2) 

หนงัสือเดนิทาง กองตรวจลงตรา

และเอกสาร

เดนิทางคนตา่ง

ด้าว 

1 1 ฉบบั (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาติ

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

3) 

ใบสําคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีการเปล่ียน

ช่ือหรือสกลุรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั ( 

กรณีเป็นนิตบิคุคล

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

 

 

 

) 

5) 

ทะเบียนสมรส กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีมีการสมรส

หรือมีการ

เปล่ียนแปลงคํา

นําหน้านาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขออนมุตัิ

แผนงานการ

จดัตัง้

สถานพยาบาล

ประเภทท่ีไมรั่บ

ผู้ ป่วยไว้ค้างคืน 

(แบบสพ.1) 

กรมสนบัสนนุ

บริการสขุภาพ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

แผนงานการ

จดัตัง้

สถานพยาบาล

ประเภทท่ีไมรั่บ

ผู้ ป่วยไว้ค้างคืน 

(แบบสพ.2) 

กรมสนบัสนนุ

บริการสขุภาพ 

1 0 ฉบบั - 

3) 
คําขออนญุาตให้

ประกอบกิจการ

กรมสนบัสนนุ

บริการสขุภาพ 

1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถานพยาบาล 

(แบบสพ.5) 

4) 

หนงัสือแสดง

เจตจํานงเป็น

ปฏิบตังิานใน

สถานพยาบาล

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ 

(แบบสพ.6) 

กรมสนบัสนนุ

บริการสขุภาพ 

1 0 ฉบบั (กรณีเป็น

ผู้ ดําเนินการต้อง

เซ็นตอ่หน้า

พนกังาน

เจ้าหน้าท่ี) 

5) 

คําขอรับ

ใบอนญุาตให้

ดําเนินการ

สถานพยาบาล / 

คําขออนญุาต

เปล่ียนตวั

ผู้ ดําเนินการ

สถานพยาบาล  

(แบบสพ.18) 

กรมสนบัสนนุ

บริการสขุภาพ 

1 0 ฉบบั (กรณีเป็น

ผู้ ดําเนินการต้อง

เซ็นตอ่หน้า

พนกังาน

เจ้าหน้าท่ี) 

6) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน                          

(ผู้ขอประกอบ

กิจการและ

ผู้ ดําเนินการ) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ

ต้องมีหนงัสือรับ

มอบอํานาจและ

สําเนาทะเบียน

บ้านผู้ รับมอบ

อํานาจ 

กรณีเป็นนิตบิคุคล

รับรองสําเนาบตัร

ทะเบียนบ้านผู้ มี

สิทธ์ิลงนามทกุคน 

) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) 

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ/

ประกอบการ

ประกอบโรค

ศลิปะ 

- 1 1 ฉบบั (หากเป็นเฉพาะ

ทางต้องลงนาม

สําเนาถกูต้องใบ

อนมุตับตัร/อนุ

บตัร ) 

8) 

ใบรับรองแพทย์ผู้

ขอประกอบ

กิจการและ

ผู้ ดําเนินการ 

- 1 0 ฉบบั ((ใบรับรองแพทย์

ไมเ่ป็นโรค

ต้องห้ามและไม่

เกิน 6  เดือนนบั

แตว่นัย่ืนคําขอ)) 

9) 
รูปถ่ายขนาด   

2.5x3 ซม 3  รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 
รูปถ่ายขนาด 8 

x13 ซม  1  รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

11) 

แผนผงัใน

สถานพยาบาล 

- 1 0 ฉบบั (ต้องแสดง

ภาพถ่ายห้อง

ตรวจโรคและ

อปุกรณ์ภายใน

ห้องทกุห้อง

ประกอบวา่เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว) 

12) 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้

สถานพยาบาล

ต้องชดัเจน 

- 1 0 ฉบบั (และต้องแสดงจดุ

ท่ีใกล้เคียงโดยให้

มีจดุสงัเกตท่ีุ

สําคญั ) 

13) 

เอกสารแสดง

กรรมสิทธ์ิ (โฉนด

ท่ีดนิ) 

- 0 1 ฉบบั (หากไมใ่ช้เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิต้องมี

เอกสารดงันี ้

1.สญัญาเชา่ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2.  สําเนาบตัร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ให้เชา่ 

3.รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

) 

14) 

ทะเบียนบ้าน

ท่ีตัง้

สถานพยาบาล 

- 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

15) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนวถัุ

ประสงค์และผู้ มี

อํานาจลงช่ือแทน

นิตบิคุคล (กรณี

ผู้ ย่ืนคําขอเป็น

นิตบิคุคล) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

16) 

1.มีการเก็บและ

กําจดัขยะติดเชือ้

โดยมีหนงัสือ

ตอบรับจาก

หนว่ยงานท่ี

กําจดัขยะหรือ

หนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง  2.ต้อง

มีเอกสาร/หนงัสือ

รับการตรวจสอบ

เคร่ืองเอกซเรย์ใน

- 0 1 ฉบบั (เอกสารอ่ืนๆมี 6 

ข้อหากเป็นสําเนา

ต้องรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กรณีท่ีมี

เคร่ืองเอกซเรย์ 3.

ต้องได้รับความ

ยินยอมให้ใช้ช่ือ

สถานพยาบาล

จากผู้ได้รับ

ใบอนญุาตก่อน

หากช่ือ

สถานพยาบาล

ในเขตเดียวกนัมี

ช่ือซํา้กนั 4.แสดง

อตัราคา่บริการ

และคา่

รักษาพยาบาลให้

ครอบคลมุ

ลกัษณะ

ให้บริการ 5.

หนงัสือ

ประสานงาน

โรงพยาบาลท่ีจะ

สง่ตอ่และ

โรงพยาบาลท่ีจะ

สง่ตอ่   6.มีแผน

แสดงระบบการ

ควบคมุทําความ

สะอาดเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ใน

คลินิกท่ี

เหมาะสม 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

17) 

หากมีเคร่ืองมือ

พิเศษเชน่

เคร่ืองมือแพทย์

ต้องมีเอกสาร

รับรองจากอย. 

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  1,000 

บาท 

 

ค่าธรรมเนียม1,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) 2ใบอนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาลสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  250 บาท 

 

ค่าธรรมเนียม250 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้าน

ควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

หมายเหตุ( 

) 

2) ช่องทางการร้องเรียนกองกฎหมายกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพกระทรวงสาธารณสขุถนนติวานนท์อําเภอ

เมืองจงัหวดันนทบรีุ ( ) 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
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1) 1) คําขออนมุตัแิผนงานการจดัตัง้สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้างคืน (แบบสพ.1) 

- 

 

2) 2) แผนงานการจดัตัง้สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้างคืน (แบบสพ.2) 

- 

 

3) 3) คําขออนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบสพ.5) 

- 

 

4) 4) หนงัสือแสดงเจตจํานงเป็นปฏิบตังิานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ (แบบสพ.6) 

- 

 

5) คําขอรับใบอนญุาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล / คําขออนญุาตเปล่ียนตวัผู้ ดําเนินการสถานพยาบาลส.พ18 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


