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

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

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  -  
8. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน -  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด -  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด - 
ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการโรงพยาบาล 
9. ชองทางการใหบริการ  

 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) 

10. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 กรณีใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19) สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูดําเนินการแจงตอผูขอ
อนุญาตและยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
 
เง่ือนไข 
1.การนับระยะเวลา 22วันทําการ นับจากวันท่ีหนวยงานประทับตราลงรับเอกสาร โดยเอกสารหลักฐานตองครบถวน ถูกตอง 
หากมีการแกไขเอกสารตองนับวันหลังจากหนวยงานไดรับเอกสารแกไขครบถวนแลวท้ังนี้ ยกเวนกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณฉุกเฉินตาง ไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร เชน อุทกภัย อัคคีภัย การกอการ
ประทวง การกอการจลาจล การกอวินาศกรรม เปนตน  
2. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาดําเนินการหรือรับเอกสารแทน ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และตองมีขอความวาในใบมอบอํานาจวาผูรับมอบอํานาจ
สามารถลงนามแทน   ผูมอบอํานาจในบันทึกใหแกไขของหนวยงานได(บันทึกสองฝาย) 
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คําขอใบแทนใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ส.พ.21 
เอกสารหลักฐานท่ีตองยื่น 
1.สําเนาบัตรประจําตัว 
2.สําเนาภาพถายทะเบียนบาน 
3.รูปถายขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร  จํานวน 2 รูปถายไมเกินหนึ่งป 
4.ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล (กรณีชํารุด) 
5.สมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
6.เอกสารอ่ืนๆ 

11. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอและเอกสารประกอบ
คําขอ 

20 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลและ  
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน  ลงทะเบียนมอบ
ใบชําระคาธรรมเนียม 

40 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

- 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบทะเบียน 
บันทึกใบประวัติ บันทึก
สมุดทะเบียน
สถานพยาบาล 

15 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

- 

4) การลงนาม 
 

ผูอนุญาตลงนาม 5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

- 

5) - 
 

สงมอบใบอนุญาตให
ดําเนินการสถานพยาบาล 
(ส.พ.19) 

6 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   22 วันทําการ 
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12. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

13.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 1 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

2) ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ - 1 1 ฉบับ (กรณีขอเปลี่ยนชื่อ 
สกุล ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

 
13.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงาน 
ภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) คําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตกรณี
ใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลสูญหาย
หรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ  
(ส.พ 21) 

 1 0 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

3) รูปถายขนาด 2.5X3 ซม.
จํานวน 2 รูปถายไวไม
เกินหนึ่งป 

- 2 0 ฉบับ (รูปถาย
ผูดําเนินการ
สถานพยาบาล) 

4) ใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาล (ส.พ.19) 

สํานัก
สถานพยาบาล
และการ
ประกอบโรค
ศิลปะ 

1 0 ฉบับ (กรณีชํารุด /     
ถูกทําลาย) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงาน 
ภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

5) สมุดทะเบียน
สถานพยาบาล  

สํานัก
สถานพยาบาล
และการ
ประกอบโรค
ศิลปะ 

1 0 ฉบับ - 

6) หนังสือแจงความ             
(กรณีสูญหาย) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
14. คาธรรมเนียม 

มีคาธรรมเนียมการขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการโรงพยาบาล  200  บาท 
 

15. ชองทางการรองเรียน 
 ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) ชั้น 1 สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดตรังกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควนอําเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000  โทรศัพท/โทรสาร   0 7520 5625 
หมายเหตุ- 

 

 

   
   
   
   
   
16. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 

(ส.พ.21) 
 
 

 
 

 
 

 


