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คูมือสําหรับประชาชน: การเปล่ียนแปลงรายการใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงพยาบาล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงพยาบาล 
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 0นาที 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 08:45  
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 
 
1.เปลียนชื่อสถานพยาบาล 
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2.เปลียนชื่อตัวชื่อสกุลของผูรับอนุญาต 
 
3.เปลี่ยนเลขท่ีตั้งชื่อถนนตําบลหรือแขวงอําเภอหรือเขตจังหวัด 
 
4.เปลี่ยนผูประกอบวิชาชีพผูประกอบโรคศิลปะหรือผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ 
 
5.เปลี่ยนแปลงเวลาทําการ 
 
6.อ่ืนๆ 
 
2.เง่ือนไข 
 
1.การนับระยะเวลา 13 วันทําการ&quot;ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและหรือมีความบกพรองไม
สมบูรณเปนตนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตอง
ยื่นเพ่ิมเติมโดยผูรับบริการจะตองดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกมิฉนั้นจะถือวา
ผูรับบริการละท้ิงคําขอ&quot;  
 
2. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาดําเนินการหรือรับเอกสารแทนตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจพรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจและตองมีขอความวาในใบมอบอํานาจวาผูรับมอบอํานาจสามารถ
ลงนามแทนผูมอบอํานาจในบันทึกใหแกไขของหนวยงานได(บันทึกสองฝาย) 
 
3.วิธีการ 
 
1.ผูประกอบกิจการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตใหประกอบกิจการคลินิก ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 
2.พนักงานเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงรายการในการประกอบกิจการคลินิก 
 
3. ผูอนุญาตพิจารณาการอนุญาตการเเปลี่ยนแปลงรายการการประกอบกิจการคลินิก/ลงบันทึกในสมุดทะเบียน
สถานพยาบาล 
 
4. สงใบอนุญาตใหผูประกอบกิจการคลินิกใหรับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมท่ีกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 
 
 
4.ใหยื่นแบบคําขอเปลี่ยนแปลงรายการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบสพ.10)  และใหยื่นการขอใบแทนใบอนุญาตใบ
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ประกอบกิจการสถานพยาบาลดวย(แบบส.พ.15) 
 
1.กรณีบุคคลธรรมดารายการเอกสาร/หลักฐานประกอบดังนี้ 
 
 1) สําเนาบัตรประจําตัวผูประกอบกิจการ 
 
 2) สําเนาทะเบียนบานผูประกอบกิจการ 
 
 3) สมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
 
 5)ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 
 6) เอกสารท่ีเปนหลักฐานเก่ียวของกับการขอเปลี่ยนแปลง 
 
7) เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
 
2. กรณีเปนนิติบุคคลมีรายการเอกสาร/หลักฐานประกอบเพ่ิมเติมจากขอ 1 ดังนี้ 
 
 1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (มีอายุไมเกิน 6 เดือน) และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 
 
 2) มีวัตถุประสงคเก่ียวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 
 3) สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนผูมีอํานาจลงนาม 
 
 4) สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนผูมีอํานาจลงนาม 
 
 5) ใบรับรองแพทยผูแทนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจผูกพันบริษัท 
 
 
 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลง
รายการประกอบกิจการ
คลินิก 
 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

5 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผูอนุญาตลงนามใน
ใบอนุญาต 
 

5 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

4) 

- 
 

ทําหนังสือแจงผลการ
พิจารณาใหผูประกอบ
กิจการคลินิก 
 

2 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัวผู
ประกอบกิจการท่ี
เปนผูมีอํานาจลง
นาม 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
คําขอแกไข
เปลี่ยนแปลง
รายการ

สํานัก
สถานพยาบาลและ
การประกอบโรค

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตให
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 
(ส.พ.10) 

ศิลปะ 

2) 
สําเนาทะเบียน
บานผูประกอบ
กิจการ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

3) 
สมุดทะเบียน
สถานพยาบาล 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ตรัง 

1 0 ฉบับ - 

4) 
ใบอนุญาตให
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ตรัง 

1 0 ฉบับ - 

5) 

กรณีการเปลียน
ชื่อตัวชื่อสกุลของ
ผูรับอนุญาต(ให
แนบเอกสาร) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

6) 

กรณีการเปลียน
เลขท่ีตั้งชื่อถนน
ตําบลหรือแขวง
อําเภอหรือเขต
จังหวัด (ใหแนบ
เอกสาร) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

7) 

กรณีเปลียนชื่อ
สถานพยาบาล 
(ใหแนบเอกสาร) 

สํานัก
สถานพยาบาลและ
การประกอบโรค
ศิลปะ 

0 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

8) 

ขอใบแทน
ใบอนุญาตใบ
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล
ดวย(แบบส.พ.15) 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

1 0 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม100 บาท 
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หมายเหตุ (กรณีการเปลียนเลขท่ีตั้งชื่อถนนตําบลหรือแขวงอําเภอหรือเขตผูรับอนุญาตไมตองเสียธรรมเนียมในการ
แกไขเปลี่ยนแปลง) 
 

2) คาใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
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  
1) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.10) 

- 
 

2) การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.15) 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 


