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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก 

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 การขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการคลินิกสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สถานพยาบาล  

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 

 

มาตรา 40กําหนดให้ผู้ ท่ีรับอนญุาตประกอบกิจการสถานพยาบาลท่ีประสงค์จะเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการท่ี

แตกตา่งไปจากท่ีระบไุว้ในใบอนญุาตหรือก่อสร้างอาคารใหมห่รือดดัแปลงอาคารเกินกวา่ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงให้

กระทําได้เม่ือได้รับอนญุาต 

 

1.ผู้ประกอบกิจการย่ืนคําขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก 

 

2.พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการเปล่ียนแปลงกิจการท่ีแตกตา่งในการประกอบกิจการคลินิก 

 

3.ผู้อนญุาตพิจารณาการอนญุาตการเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก / ลงบนัทึกในสมดุทะเบียน 

 

2.วิธีการ 

 

1.การขออนญุาตประกอบกิจการคลินิกให้ย่ืนเร่ืองท่ีศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop 

Service Center: OSSC) กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

 

2.การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการคลินิกโดยพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

 

3.การสง่ใบอนญุาตให้ผู้ประกอบกิจการคลินิกให้รับใบอนญุาตพร้อมชําระคา่ธรรมเนียมท่ีศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพ

เบด็เสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุชัน้ 1 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

 

3.เง่ือนไข 

 

1.การนบัระยะเวลา 67วนัทําการ&quot;ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและหรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์เป็นต้นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ี
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ต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทึกมิฉนัน้

จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้คําขอ&quot;  

 

2. กรณีมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนมาดําเนินการหรือรับเอกสารแทนต้องทําเป็นหนงัสือมอบอํานาจพร้อมแนบสําเนาบตัร

ประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจและต้องมีข้อความวา่ในใบมอบอํานาจว่าผู้ รับมอบอํานาจ

สามารถลงนามแทนผู้มอบอํานาจในบนัทกึให้แก้ไขของหนว่ยงานได้(บนัทึกสองฝ่าย) 

 

4.แบบคําขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบสพ.16)  

 

1.กรณีบคุคลธรรมดารายการเอกสาร/หลกัฐานประกอบดงันี ้

 

1) สําเนาบตัรประจําตวัผู้ประกอบกิจการ 

 

2) สําเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบกิจการ 

 

3) หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในสถานพยาบาล (สําเนาสญัญาเชา่หรือสําเนาโฉนด) 

 

4) สมดุทะเบียนสถานพยาบาล 

 

5) แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสถานพยาบาลและอาคารใกล้เคียง 

 

6) แผนผงัแสดงลกัษณะภายในอาคารสว่นท่ีเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ 

 

7) ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 

8) ใบแสดงความจํานงเป็นผู้ปฏิบตังิานตามแบบส.พ.6 พร้อมสําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสําเนาทะเบียนบ้านและ

สําเนาบตัรประจําตวัของผู้ประกอบวิชาชีพรูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. จํานวน 1 รูป  (กรณีเพิ่มบริการ) 

 

9) สําเนาวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัจิากสภาวิชาชีพในสาขาท่ีให้บริการ 

 

2. กรณีเป็นนิติบคุคลมีรายการเอกสาร/หลกัฐานประกอบเพิ่มเตมิจากข้อ 1 ดงันี ้
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1) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนและผู้ มีอํานาจลงช่ือแทนนิตบิคุคล 

 

2) มีวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 

3) สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

4) สําเนาบตัรประจําตวัผู้ขออนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

5) ใบรับรองแพทย์ผู้แทนนิติบคุคลท่ีมีอํานาจผกูพนับริษัท 

 

 

 

หมายเหต ุ

 

1.ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

2.สําเนาเอกสารของนิตบิคุคลทกุหน้าให้ผู้ มีอํานาจลงนามลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้องทกุคนและประทบัตราบริษัท 

 

3.กรณีมีการมอบอํานาจมีเอกสารดงันีห้นงัสือมอบอํานาจพร้อมเอกสารของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนคําขอเปล่ียนแปลงการ

ประกอบกิจการคลินิก 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี 60 วนัทําการ สํานกังาน - 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตรวจสอบข้อมลูการ

เปล่ียนแปลงการประกอบ

กิจการคลินิก 
 

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผู้อนญุาตลงนามใน

ใบอนญุาต 
 

5 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

- 
 

ทําหนงัสือแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้ประกอบ

กิจการคลินิก 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 67 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวัผู้

ประกอบกิจการท่ี

เป็นผู้ มีอํานาจลง

นาม 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

2) 

บตัรประชาชนตวั

ผู้ ดําเนินการ

สถานพยาบาล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

3) 
บตัรประจําตวั

ของผู้มอบ

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจ 

4) 

บตัรประจําตวั

ของผู้ รับมอบ

อํานาจ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ทะเบียนบ้านผู้

ประกอบกิจการท่ี

เป็นผู้ มีอํานาจลง

นาม 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

2) 
ทะเบียนบ้าน

ผู้ปฏิบตังิาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

3) 

คําขอ

เปล่ียนแปลงการ

ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล

ส.พ.16 

กรมสนบัสนนุ

บริการสขุภาพ 

1 0 ฉบบั - 

4) 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้

ของ

สถานพยาบาล

และอาคาร

ใกล้เคียง 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

ใบอนญุาตให้

ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล 

กรมสนบัสนนุ

บริการสขุภาพ 

1 0 ฉบบั - 

6) 
ใบแสดงความ

จํานงเป็น

กรมสนบัสนนุ

บริการสขุภาพ 

1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้ปฏิบตังิานตาม

แบบส.พ.6 

7) 

รูปถ่ายของ

ผู้ปฏิบตังิาน

ขนาด 2.5  x 3 

ซม. จํานวน 1 รูป

ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 

ปี (กรณีเพิ่ม

บริการ) 

- 1 0 ฉบบั - 

8) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนมี

วตัถปุระสงค์และ

ผู้ มีอํานาจลง

นามแทนนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

9) 

ใบรับรองแพทย์

ผู้แทนนิติบคุคลท่ี

มีอํานาจลงนาม

และผกูพนับริษัท 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 

สมดุทะเบียน

สถานพยาบาล 

(ส.พ8) 

กรมสนบัสนนุ

บริการสขุภาพ 

1 0 ฉบบั - 

11) 

แผนผงัแสดง

ลกัษณะภายใน

อาคารสว่นท่ี

เปล่ียนแปลงหรือ

เพิ่มเตมิ 

- 1 0 ฉบบั - 

12) หลกัฐานแสดง - 1 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กรรมสิทธ์ิใน

สถานพยาบาล 

(สําเนาสญัญา

เชา่หรือหรือ

สําเนาโฉนด) 

(สําเนา 1 ฉบบั) 

(เซ็นรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

สําเนาถกูต้อง) 

13) 

เอกสารอ่ืนๆ 

(ฉบบัจริง 1 ฉบบั 

/ สําเนา 1 ฉบบั) 

(1) ภาพถ่าย

สถานพยาบาลท่ี

มีการ

เปล่ียนแปลง 

(ฉบบัจริง) 2) 

ทะเบียนบ้านของ

สถานพยาบาล 

(ฉบบัสําเนา_เซ็น

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 3) 

เอกสารการขึน้

ทะเบียน

เคร่ืองมือแพทย์ 

(ฉบบัสําเนา_เซ็น

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 4) กรณี

มีการมอบ

อํานาจมีเอกสาร

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดงันีห้นงัสือมอบ

อํานาจพร้อม

เอกสารของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) การขอเปลียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก 

ค่าธรรมเนียม1,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

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 ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล  (แบบสพ.16) 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง
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สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


