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

1) พ.ร.บ. สถานพยาบาลพ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวงประกาศระเบียบท
ออกตามพ.ร.บสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 
 

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

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล/การขอใบแทนสมุด

ทะเบียนสถานพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังสถานพยาบาล  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ท่ีอยู: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควนอําเภอเมืองจังหวัดตรัง 92000 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.หลักเกณฑ 
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1 กรณีใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) หรือ 
 
2 สมุดทะบียนสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูประกอบกิจการสถานพยาบาลแจงตอผูขออนุญาต
และยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตและใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับทราบการสูญหาย
หรือถูกทําลายดังกลาว 
 
2.เง่ือนไข 
 
1.การนับระยะเวลา 22วันทําการ&quot;ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและหรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนตนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมโดยผูรับบริการจะตองดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกมิฉนั้นจะถือวา
ผูรับบริการละท้ิงคําขอ&quot;  
 
2. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาดําเนินการหรือรับเอกสารแทนตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจพรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจและตองมีขอความวาในใบมอบอํานาจวาผูรับมอบอํานาจสามารถ
ลงนามแทนผูมอบอํานาจในบันทึกใหแกไขของหนวยงานได(บันทึกสองฝาย) 
 
3.ชองทาง 
 
1.การยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือคําขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาลใหยื่นเรื่องท่ี
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุขชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 
2.การตรวจสอบการตรวจสอบคําขอใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือคําขอใบแทนสมุดทะเบียน
สถานพยาบาลโดยพนักงานเจาหนาท่ี 
 
3.การสงใบอนุญาตใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือคําขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาลใหกับผู
ประกอบกิจการสถานพยาบาลใหรับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมท่ีศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง 
(One Stop Service Center: OSSC) กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตรัง 
 
4.แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล /คําขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล (แบบสพ.15)  
 
 1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 
 2) สําเนาทะเบียนบาน 
 
 3) สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (กรณีถูกทําลาย) 
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 5) ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล(กรณีถูกทําลาย) 
 
 6) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 
 
7) เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
 
หมายเหตุ :ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
และเอกสารประกอบคําขอ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ลงทะเบียนมอบใบชําระ
คาธรรมเนียม 
 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบทะเบียน 
บันทึกใบประวัติบันทึกสมุด
ทะเบียนสถานพยาบาล 
 

15วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผูอนุญาตลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรงั 

- 

4) 

- 
 

สงมอบใบแทนใบอนุญาตให
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล (สพ.7)/สมุด
ทะเบียนสถานพยาบาล 
 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 22 วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง
สําเนาบัตร
ประชาชนผู
ประกอบกิจการ 
กรณีมอบอํานาจ
ตองมีหนังสือรับ
มอบอํานาจและ
สําเนาบัตร
ประชาชผูรับมอบ
อํานาจ 
กรณีเปนนิติบุคคล
รับรองสําเนาบัตร
ประชาชนผูมีสิทธิ์
ลงนามทุกคน) 

2) 

หนังสือเดินทาง กองตรวจลงตรา
และเอกสาร
เดินทางคนตางดาว 

1 1 ฉบับ (กรณีเปน
ชาวตางชาติลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

3) 
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ/
สกุลลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

4) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

1 1 ฉบับ (กรณีเปนนิติบุคคล 
ลงนามรับรอง
สําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอรับใบแทน สํานัก 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตกรณี
ใบอนุญาตให
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล
(ส.พ 15หรือสมุด
ทะเบียน
สถานพยาบาล
สูญหายหรือถูก
ทําลายใน
สาระสําคัญ 

สถานพยาบาลและ
การประกอบโรค
ศิลปะ 

2) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

3) 

ใบอนุญาตให
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 
(สพ.7)   

สํานัก
สถานพยาบาลและ
การประกอบโรค
ศิลปะ 

1 0 ฉบับ กรณีถูกทําลายใน
สาระสําคัญ 

4) 

สมุดทะเบียน
สถานพยาบาล 

สํานัก
สถานพยาบาลและ
การประกอบโรค
ศิลปะ 

1 0 ฉบับ กรณีถูกทําลายใน
สาระสําคัญ 

5) 
หนังสือแจงความ
กรณีสูญหาย 

สถานีตํารวจนคร
บาลทองท่ี 

1 0 ฉบับ กรณีสูญหาย 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
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  
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1) 1) แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล /คําขอใบแทนสมุดทะเบียน
สถานพยาบาล  (แบบสพ.15)    
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 


