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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที ่3)    พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ทีอ่อกตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก  20/05/2558 
20:01  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 90 ม.7 ต.เขาพระ อ.

เมือง จ.นครนายก 26000 เบอร์โทรศพัท์ 0 3738 6390  ต่อ 107 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
มาตรา 40ก าหนดให้ผู้ ท่ีรับอนญุาตประกอบกิจการสถานพยาบาลท่ีประสงค์จะเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการท่ี
แตกตา่งไปจากท่ีระบไุว้ในใบอนญุาต หรือก่อสร้างอาคารใหม ่หรือดดัแปลงอาคารเกินกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ให้
กระท าได้เม่ือได้รับอนญุาต 
1.ผู้ประกอบกิจการย่ืนค าขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก  
2.พนกังานเจ้าหน้าท่ี กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงกิจการท่ีแตกตา่งในการประกอบกิจการ
คลินิก 
3.ผู้อนญุาตพิจารณาการอนญุาตการเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก / ลงบนัทกึในสมดุทะเบียน 
วิธีการ 
1.การขออนญุาตประกอบกิจการคลินิก ให้ย่ืนเร่ืองท่ี  กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค 
2.การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก โดยพนกังานเจ้าหน้าท่ี กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค 
3.การสง่ใบอนญุาตให้ผู้ประกอบกิจการคลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร ให้รับใบอนญุาต พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมท่ี กลุม่
งานคุ้มครองผู้บริโภค 
เง่ือนไข 
1.การนบัระยะเวลา 91วนัท าการ นบัจากวนัท่ีหนว่ยงานประทบัตราลงรับเอกสาร โดยเอกสารหลกัฐานต้องครบถ้วน 
ถกูต้อง หากมีการแก้ไขเอกสารต้องนบัวนัหลงัจากหนว่ยงานได้รับเอกสารแก้ไขครบถ้วนแล้วทัง้นี ้ยกเว้นกรณีท่ีเกิดภาวะ
วิกฤตหรือเหตกุารณ์ฉกุเฉินตา่ง ไมว่า่จะเกิดจากภยัธรรมชาต ิอบุตัเิหต ุหรือการมุง่ร้ายตอ่องค์กร เชน่ อทุกภยั อคัคีภยั 
การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น  
2. กรณีมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนมาด าเนินการหรือรับเอกสารแทน ต้องท าเป็นหนงัสือมอบอ านาจ พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ   และต้องมีข้อความวา่ในใบมอบอ านาจวา่ผู้ รับมอบอ านาจ
สามารถลงนามแทน   ผู้มอบอ านาจในบนัทกึให้แก้ไขของหนว่ยงานได้ (บนัทกึสองฝ่าย) 
 
แบบค าขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ สพ.16)  
1.กรณีบคุคลธรรมดา รายการเอกสาร/หลกัฐานประกอบดงันี  ้
1) ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ประกอบกิจการ 
2) ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบกิจการ 
3) หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในสถานพยาบาล (ส าเนาสญัญาเชา่หรือส าเนาโฉนด) 
4) สมดุทะเบียนสถานพยาบาล 
5) แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสถานพยาบาลและอาคารใกล้เคียง  
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6) แผนผงัแสดงลกัษณะภายในอาคารสว่นท่ีเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ  
7) ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  
8) ใบแสดงความจ านงเป็นผู้ปฏิบตังิาน ตามแบบ ส .พ.6 พร้อมส าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
และส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ประกอบวิชาชีพ รูปถ่าย ขนาด 2.5 x 3 ซม. จ านวน 1 รูป  (กรณีเพิ่มบริการ) 
9) ส าเนาวฒุิบตัร หรือหนงัสืออนมุตั ิจากสภาวิชาชีพในสาขาท่ีให้บริการ  
2. กรณีเป็นนิตบิคุคล มีรายการเอกสาร /หลกัฐานประกอบเพิ่มเตมิจากข้อ 1 ดงันี ้
1) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน และผู้ มีอ านาจลงช่ือแทนนิตบิคุคล  
2) มีวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการประกอบกิจการสถานพยาบาล  
3) ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนญุาตประกอบกิจการท่ี เป็นผู้ มีอ านาจลงนาม  
4) ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ขออนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นผู้ มีอ านาจลงนาม  
5) ใบรับรองแพทย์ผู้แทนนิตบิคุคลท่ีมีอ านาจผกูพนับริษัท  
หมายเหต ุ 
 
   1.ส าเนาเอกสารของนิตบิคุคลทกุหน้าให้ผู้ มีอ านาจลงนามลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุคนและประทบัตราบริษัท  
   2.กรณีมีการมอบอ านาจ มีเอกสารดงันีห้นงัสือมอบอ านาจพร้อมเอกสารของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนค าขอเปล่ียนแปลงการ
ประกอบกิจการคลินิก 
 

1 วนัท าการ กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบข้อมลูการ
เปล่ียนแปลงการประกอบ
กิจการคลินิก 
 

75 วนัท าการ กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

3) 
การลงนาม 
 

เสนอผู้อนญุาตลงนามใน
ใบอนญุาต 
 

10 วนัท าการ กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

4) - 
 

ท าหนงัสือแจ้งผลการ 5 วนัท าการ กลุม่งาน - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณาให้ผู้ประกอบ
กิจการคลินิก 
 

คุ้มครองผู้บริโภค 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   91 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวัผู้
ประกอบกิจการท่ี
เป็นผู้ มีอ านาจลง
นาม 

- 1 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

2) 
บตัรประจ าตวั
ผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาล 

- 1 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

3) 
บตัรประจ าตวั
ของผู้มอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

4) 
บตัรประจ าตวั
ของผู้ รับมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ทะเบียนบ้านผู้
ประกอบกิจการท่ี
เป็นผู้ มีอ านาจลง
นาม 

- 0 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

2) 
ทะเบียนบ้าน
ผู้ปฏิบตังิาน 

- 0 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

3) 

ค าขอ
เปล่ียนแปลงการ
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 
ส.พ.16 

- 1 0 ฉบบั - 

4) 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้
ของ
สถานพยาบาล
และอาคาร
ใกล้เคียง 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 
ใบอนญุาตให้
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

ใบแสดงความ
จ านงเป็น
ผู้ปฏิบตังิาน  
ตามแบบ ส.พ.6 

- 1 0 ฉบบั - 

7) 

รูปถ่ายของ
ผู้ปฏิบตังิาน 
ขนาด 2.5  x 3 
ซม. จ านวน 1 รูป 
ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 
ปี (กรณีเพิ่ม

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บริการ) 

8) 

ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนมี
วตัถปุระสงค์  
และผู้ มีอ านาจลง
นามแทนนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

9) 

ใบรับรองแพทย์
ผู้แทนนิตบิคุคลท่ี
มีอ านาจลงนาม
และผกูพนับริษัท 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 
สมดุทะเบียน
สถานพยาบาล 
(ส.พ8) 

- 1 0 ฉบบั - 

11) 

แผนผงัแสดง
ลกัษณะภายใน
อาคารสว่นท่ี
เปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเตมิ 

- 1 0 ฉบบั - 

12) 

หลกัฐานแสดง
กรรมสิทธ์ิใน
สถานพยาบาล 
(ส าเนาสญัญา
เชา่หรือหรือ
ส าเนาโฉนด) 
(ส าเนา 1 ฉบบั) 
(เซ็นรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

- 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

13) 

เอกสารอ่ืนๆ 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั 
/ ส าเนา 1 ฉบบั) 
1) ภาพถ่าย
สถานพยาบาลท่ี
มีการ
เปล่ียนแปลง 
(ฉบบัจริง)  
2) ทะเบียนบ้าน
ของ
สถานพยาบาล 
(ฉบบัส าเนา_เซ็น
รับรองส าเนา
ถกูต้อง)  
3) เอกสารการ
ขึน้ทะเบียน
เคร่ืองมือแพทย์ 
(ฉบบัส าเนา_เซ็น
รับรองส าเนา
ถกูต้อง)  
4) กรณีมีการ
มอบอ านาจ มี
เอกสาร ดงันี ้
หนงัสือมอบ
อ านาจพร้อม
เอกสารของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ) 

- 1 0 ฉบบั - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) การขอเปลียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก 100 บาท 

หมายเหตุ -   
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ณ จดุย่ืนค าขอ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก90 

ม.7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000  
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก90 ม.7 ต.เขาพระ อ.
เมือง จ.นครนายก 26000  
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์ - ส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนบัสนนุบริการ
สขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท์ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์ - กองกฎหมาย กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิา
นนท์ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน อีเมล์       mrdonline2014@gmail.com 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์    0 2193 7999 
หมายเหตุ - 

7) ช่องทางการร้องเรียน facebook : สารวตัรสถานพยาบาล Online 
หมายเหตุ – 
 

8) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล  (แบบ สพ.16) 

- 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 26/06/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย Nitradee  Wongsuwat 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


