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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการโรงพยาบาล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการโรงพยาบาล 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ                   
ท่ีออกตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  -  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน -  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด -  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด -  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการโรงพยาบาล 
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ จังหวัดตรัง (One Stop Service Center : OSSC) 
ชั้น 1 กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โทรศัพท 0 7520  5625  
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเณฑ 
1.มาตรา 28 ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินของปท่ีสองนับแตปท่ีออกใบอนุญาต 
2.การขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอแลวใหผูนั้นดําเนินการสถานพยาบาลตอไปได
จนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ 
3.การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
4. จังหวัดตรังการตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลเฉพาะกรณีไมตองเปลี่ยนใบอนุญาต 
 
วิธีการ 
1.ผูดําเนินการสถานพยาบาลยื่นคําขอการขอตออายุใบอนุญาตผูดําเนินการสถานพยาบาล ตองยื่นกอนใบอนุญาตให
ผูดําเนินการสถานพยาบาล หมดอายุกอนสิ้นปท่ี 2 นับแตปท่ีออกใบอนุญาต 
2.การยื่นตอใบอนุญาตผูดําเนินการสถานพยาบาลใหยื่นกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา 3 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี1 เดือน
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ตุลาคม จนถึง 31 ธันวาคม  
3.ตองมีใบรับรองแพทยระบุสุขภาพแข็งแรงและไมเปนโรคตองหาม 
4.พนักงานเจาหนาท่ี ตรวจสอบขอตออายุใบอนุญาตการผูดําเนินการสถานพยาบาล 
5.ผูอนุญาตพิจารณาการตอใบอนุญาตผูดําเนินการสถานพยาบาล / ลงบันทึกการตอใบอนุญาตผูดําเนินการสถานพยาบาล 
ในใบอนุญาตและสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
 
เง่ือนไข 
1.การนับระยะเวลา 22 วันทําการ นับจากวันท่ีหนวยงานประทับตราลงรับเอกสาร โดยเอกสารหลักฐานตองครบถวน 
ถูกตอง หากมีการแกไขเอกสารตองนับวันหลังจากหนวยงานไดรับเอกสารแกไขครบถวนแลวท้ังนี้ ยกเวนกรณีท่ีเกิดภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร เชน อุทกภัย อัคคีภัย การ
กอการประทวง การกอการจลาจล การกอวินาศกรรม เปนตน  
2. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาดําเนินการหรือรับเอกสารแทน ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และตองมีขอความวาในใบมอบอํานาจวาผูรับมอบอํานาจ
สามารถลงนามแทนผูมอบอํานาจในบันทึกใหแกไขของหนวยงานได(บันทึกสองฝาย) 
 
 
แบบคําขอการตอใบอนุญาตการดําเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.20)  
 
รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ ดังนี้ 
 1) ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
 2) รูปถาย ขนาด 2.5 x 3 ซม. จํานวน 3 รูป ถายไวไมเกินหนึ่งป (กรณีออกใบอนุญาตใหม) 
 3) สมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
 4) ใบรับรองแพทย ซ่ึงแสดงวามีสุขภาพแข็งแรง สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด 
 5) เอกสารอ่ืนๆ 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบการยื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตดําเนิน
สถานพยาบาล 
 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ
คําขอตออายุใบอนุญาต 
 

15 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

3) การลงนาม 
 

เสนอผูอนุญาตลงนามใน
ใบอนุญาต 
 

5 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) - 
 

ทําหนังสือแจงผลการ
พิจารณาไปยังผูยื่นขอ
ใบอนุญาต 
 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   22 วันทําการ 
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
ท่ี รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 
กรณีมอบอํานาจ ตองมี
หนังสือรับมอบอํานาจ
และสําเนาบัตรประชาชน
ผูรับมอบอํานาจ 

2) หนังสือเดินทาง - 1 1 ฉบับ กรณีเปนชาวตางชาติ  
ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

3) ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

- 1 1 ฉบับ กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล ลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 

4) สมุดทะเบียน
สถานพยาบาล 

- 1  เลม  

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) คําขอตออายุ
ใบอนุญาตให
ดําเนินการ
สถานพยาบาล 
(ส.พ.20) 

สํานัก
สถานพยาบาลและ
การประกอบโรค
ศิลปะ 

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

2) ใบอนุญาตให
ดําเนินการ
สถานพยาบาล 
(ส..พ.19)  ฉบับ
จริง 

สํานัก
สถานพยาบาลและ
การประกอบโรค
ศิลปะ 

1 0 ฉบับ - 

3) ใบรับรองแพทย  1 0 ฉบับ (ใบรับรองแพทยไมเปน
โรคตองหามและ
รางกายแข็งแรง) 

4) รูปถายขนาด 
2.5x3 ซม 3 รูป 

 3 0 ฉบับ (ถายไวไมเกิน 1 ป   
กรณีออกใบอนุญาตใบ
ใหม) 

 
16. คาธรรมเนียม 
 มีคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล  จํานวน    250  บาท 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) ชั้น 

1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน
อําเภอเมืองจังหวัดตรัง 92000  โทรศัพท/โทรสาร   0 7520 5625 
หมายเหตุ- 

 

 

   
   
   
   
   
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คําขอตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.20) 
 

 


