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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก/การขอใบแทนสมุดทะเบียน

สถานพยาบาล 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับใบแทนใบอนญุาตให้ประกอบกิจการคลินิก/การขอใบแทนสมดุทะเบียนสถานพยาบาล 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สถานพยาบาลพ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวงประกาศระเบียบที่

ออกตามพ.ร.บสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่การกําหนดระยะเวลาในกฎหมาย  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับใบแทนใบอนญุาตให้ประกอบกิจการคลินิก/การขอใบแทนสมดุทะเบียน

สถานพยาบาลสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังสถานพยาบาล  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.หลกัเกณฑ์ 

 

1 กรณีใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) หรือ 

 

2 สมดุทะบียนสถานพยาบาลสญูหายหรือถกูทําลายในสาระสําคญัให้ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลแจ้งตอ่ผู้ขอ

อนญุาตและย่ืนขอรับใบแทนใบอนญุาตและใบแทนสมดุทะเบียนสถานพยาบาลภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับทราบ

การสญูหายหรือถกูทําลายดงักลา่ว 

 

2.เง่ือนไข 

 

1.การนบัระยะเวลา 21วนัทําการ&quot;ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและหรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์เป็นต้นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ี

ต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทึกมิฉนัน้

จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้คําขอ&quot;  

 

2. กรณีมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนมาดําเนินการหรือรับเอกสารแทนต้องทําเป็นหนงัสือมอบอํานาจพร้อมแนบสําเนาบตัร

ประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจและต้องมีข้อความวา่ในใบมอบอํานาจว่าผู้ รับมอบอํานาจ

สามารถลงนามแทนผู้มอบอํานาจในบนัทกึให้แก้ไขของหนว่ยงานได้(บนัทึกสองฝ่าย) 

 

3.ชอ่งทาง 

 

1.การย่ืนคําขอใบแทนใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือคําขอใบแทนสมดุทะเบียนสถานพยาบาลให้ย่ืน

เร่ืองท่ีศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

 

2.การตรวจสอบการตรวจสอบคําขอใบแทนใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือคําขอใบแทนสมดุทะเบียน

สถานพยาบาลโดยพนกังานเจ้าหน้าท่ี 
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3.การสง่ใบอนญุาตใบแทนใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือคําขอใบแทนสมดุทะเบียนสถานพยาบาล

ให้กบัผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 

ให้รับใบอนญุาตพร้อมชําระคา่ธรรมเนียมท่ีศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service 

Center: OSSC) กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

 

4.แบบคําขอใบแทนใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล /คําขอใบแทนสมดุทะเบียนสถานพยาบาล 

(แบบสพ.15)  

 

 1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

 

 2) สําเนาทะเบียนบ้าน 

 

 3) สมดุทะเบียนสถานพยาบาล (กรณีถกูทําลาย) 

 

 5) ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล(กรณีถกูทําลาย) 

 

 6) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนวตัถปุระสงค์และผู้ มีอํานาจลงช่ือแทนนิตบิคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคล) 

 

7) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

หมายเหต ุ:ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอ

และเอกสารประกอบคําขอ

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

ลงทะเบียนมอบใบชําระ

คา่ธรรมเนียม 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบทะเบียน 

บนัทกึใบประวตัิบนัทกึสมดุ

ทะเบียนสถานพยาบาล 
 

14 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้อนญุาตลงนาม 
 

5 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

- 
 

สง่มอบใบแทนใบอนญุาต

ให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล (สพ.7)/

สมดุทะเบียน

สถานพยาบาล 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 21 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชน สําเนาบตัร

ประชาชนผู้

ประกอบกิจการ 

กรณีมอบอํานาจ

ต้องมีหนงัสือรับ

มอบอํานาจและ

สําเนาบตัร

ประชาชผู้ รับมอบ

อํานาจ 

กรณีเป็นนิตบิคุคล

รับรองสําเนาบตัร

ประชาชนผู้ มีสิทธ์ิ

ลงนามทกุคน) 

2) 

หนงัสือเดนิทาง กองตรวจลงตรา

และเอกสาร

เดนิทางคนตา่ง

ด้าว 

1 1 ฉบบั (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาตลิง

นามรับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

3) 

ใบสําคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีเปล่ียนช่ือ/

สกลุลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 1 ฉบบั (กรณีเป็นนิติ

บคุคล 

ลงนามรับรอง

สําเนาหนงัสือ

รับรองนิตบิคุคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอรับใบแทน

ใบอนญุาตกรณี

ใบอนญุาตให้

ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล

(ส.พ 15หรือสมดุ

ทะเบียน

สถานพยาบาล

สญูหายหรือถกู

ทําลายใน

สาระสําคญั 

สํานกั

สถานพยาบาล

และการประกอบ

โรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

3) 

ใบอนญุาตให้

ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล 

(สพ.7)  กรณีถกู

ทําลาย 

สํานกั

สถานพยาบาล

และการประกอบ

โรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั - 

4) 

สมดุทะเบียน

สถานพยาบาล

กรณีถกูทําลาย 

สํานกั

สถานพยาบาล

และการประกอบ

โรคศลิปะ 

1 0 ฉบบั - 

5) 
หนงัสือแจ้งความ

กรณีสญูหาย 

สถานีตํารวจนคร

บาลท้องท่ี 

1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้าน

ควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1) แบบคําขอใบแทนใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล /คําขอใบแทนสมดุทะเบียน

สถานพยาบาล        (แบบสพ.15)    

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


