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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ด าเนินการคลินิก 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรับใบแทนใบอนญุาตให้ด าเนินการคลินิก  

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] การขอรับใบแทนใบอนญุาตให้ด าเนินการคลินิก 
20/05/2558 19:36  

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 – 
 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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กรณีใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) สญูหายหรือถกูท าลายในสาระส าคญัให้ผู้ด าเนินการแจ้งตอ่ผู้ขอ
อนญุาตและย่ืนขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับทราบการสญูหายหรือถกูท าลายดงักลา่ว  
เง่ือนไข 
1.การนบัระยะเวลา 22 วนัท 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) 
ค าขอใบแทนใบอนญุาตกรณีใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสญูหายหรือถกูท าลายในสาระส าคญั ส .พ.21 
เอกสารหลกัฐานท่ีต้องย่ืน 
1.ส าเนาบตัรประจ าตวั 
2.ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 
3.รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 เซนตเิมตร  จ านวน 2 รูปถ่ายไมเ่กินหนึง่ปี 
4.ใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (กรณ๊ช ารุด) 
5.สมดุทะเบียนสถานพยาบาล 
6.เอกสารอ่ืนๆ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอ
และเอกสารประกอบค าขอ 
 

20 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูและ  
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  
ลงทะเบียนมอบใบช าระ
คา่ธรรมเนียม 
 

40 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

3) การพิจารณา ตรวจสอบทะเบียน 15 วนัท าการ กลุม่งาน - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 บนัทกึใบประวตั ิบนัทกึ
สมดุทะเบียน
สถานพยาบาล 
 

คุ้มครองผู้บริโภค 

4) 
การลงนาม 
 

ผู้อนญุาตลงนาม 
 

5 วนัท าการ กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

5) 

- 
 

สง่มอบใบอนญุาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาล 
(สพ.7) 
 

6 วนัท าการ กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   22 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 าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

2) 

ใบส าคญัการ
เปล่ียนช่ือ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีขอเปล่ียน
ช่ือ สกลุ เซ็น
รับรองส 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) 

ค าขอรับใบแทน
ใบอนญุาตกรณี
ใบอนญุาตให้
ด าเนินการ
สถานพยาบาล
สญูหายหรือถกู
ท าลายใน
สาระส าคญั (ส.พ 
21 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

3) 

รูปถ่ายขนาด 
2.5X3 
เซนตเิมตร
จ านวน 2 รูปถ่าย
ไว้ไมเ่กินหนึง่ปี 

- 2 0 ฉบบั (รูปถ่าย
ผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาล) 

4) 

ใบอนญุาตให้
ด าเนินการ
สถานพยาบาล 
(สพ.19) 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1 0 ฉบบั (กรณีช ารุด/ถกู
ท าลาย) 

5) 
สมดุทะเบียน
สถานพยาบาล 
(สพ.9) 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1 0 ฉบบั - 

6) 
หนงัสือแจ้งความ 
(กรณีสญูหาย) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ -   



5/6 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ณ จดุย่ืนค าขอ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 90 

ม.7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 เบอร์โทรศพัท์ 0 3738 6390  ต่อ 107 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 90 ม.7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 
26000 เบอร์โทรศพัท์ 0 3738 6390  ต่อ 107 

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 าขอรับใบแทนใบอนญุาตกรณีใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสญูหายหรือถกูท าลายใน

สาระส าคญั ส.พ.21 
- 

 
19. หมายเหตุ 
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- 
 

วันท่ีพมิพ์ 26/06/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

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

 
 

 
 


