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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบรับแจ้งสถำนพยำบำลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับ
พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ.2541 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ.2541 
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 
2. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
3. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
4. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

5. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
6. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค  
7. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วันท าการ  
8. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
9. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับ

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541  
10. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ชั้น 1 
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ  (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป  เปิดรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น. 
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11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.หลักเกณฑ์ 
     1.1 เป็นสถานพยาบาลที่จัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย และการควบคุม
และป้องกันโรค ในลักษณะที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้มีความ
ประสงค์ท่ีจะเป็นการประกอบธุรกิจเพ่ือหวังผลก าไรตอบแทน และเป็นการจัดสวัสดิการของ 
ก. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ข. องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
ค. สถานศึกษาของเอกชน 
ง. นายจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและสวัสดิการสังคม 
จ. ผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในยานพาหนะต่างๆ 
 
    1.2 เป็นสถานพยาบาลที่ใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ ณ สถานที่ใดที่หนึ่งเป็นการชั่วคราว และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือหรือสงเคราะห์โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้บริการขององค์กรการกุศล
ต่างๆ มูลนิธิ สถานพยาบาลหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม 
    1.3 เป็นสถานพยาบาล ณ ที่พ านักของผู้ป่วย โดยผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 
    1.4 ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 
     2.เงื่อนไข 
     2.1.การนับระยะเวลา 17วันท าการ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถ้วน และหรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป้น
ต้นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้รับบริการจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทึก มิฉะนั้น จะถือว่า
ผู้รับบริการละทิ้งค าขอ 
     2.2 กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมาด าเนินการหรือรับเอกสารแทน ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจ พร้อมแนบส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ และต้องมีข้อความว่าในใบมอบอ านาจว่าผู้รับมอบอ านาจ
สามารถลงนามแทนผู้มอบอ านาจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงานได้ (บันทึกสองฝ่าย) 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารตรวบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
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12. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้รับอนุญาต / ผู้รับมอบ
อ านาจ ยื่นค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ จนท.กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภค และ
ตรวจเอกสารตาม Checklist 
 

1 ชั่วโมง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร / ตรวจสอบสถานที่ 
ออกใบรับแจ้งการประกอบ
กิจการสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้าง
คืนที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของ
พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 
 
 

14วัน กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

- 

3) 

การลงนาม 
 

เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคลงนาม 
 

1วัน กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

- 

4) 

-การส่งมอบ 
 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับ
อนุญาต / ผู้รับมอบอ านาจ 
ส่งมอบใบรับแจ้ง 

1วัน กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   17 วัน 
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13. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ (ผู้มีอ านาจลงนาม     
ลงนามส าเนา
ถูกต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบับ (ผู้มีอ านาจลงนาม    
ลงนามส าเนา
ถูกต้อง)) 

3) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (หากเป็นกรณีนิติ
บุคคล  ลงนาม
ส าเนาถูกต้อง)) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบ ส.พ. 1  
ส.พ. 2 ส.พ. 5  
ส.พ. 6 ส.พ. 18 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือขอแสดง
แบบแจ้ง
สถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่ง
ไม่อยู่ในบังคับ
สถานพยาบาล  
ของ 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ฉบับจริง) 

3) 
ส าเนาบัตร
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ (ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ลงนาม
ส าเนาถูกต้อง) 

4) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบับ (ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ลงนาม
ส าเนาถูกต้อง) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

 

5) 
ใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

- 0 1 ฉบับ (ลงนามส าเนา
ถูกต้อง) 

 
15. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม กลุ่มงำนนิติกำร เลขที่ 202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง  

จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-711 571 โทรสาร 034-711124 Website: skmo.moph.go.th/skmo/  
2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม (ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

75000  โทร 034-711 678 
Website: http://www.samutsongkhram.go.th/DRT 

3) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.)  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000) หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55, โทรสาร 0 25901556 
สายด่วน 1556 หรอื E-mail: 1556@fda.moph.go.th 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัด ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111) 

 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ส.พ.1 

- 
 

2) แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ส.พ.2 
- 
 

3) ค าขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  ส.พ.5 
- 
 

4) หนังสือแสดงความจ านงเป็นปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้็ประกอบวิชาชีพ  ส.พ.6 
- 
 

5) ค าขอรับใบอนญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  ส.พ.18 
- 
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6) แบบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 
- 
 

7) แบบแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 
- 
 

 
18. หมำยเหตุ – 

 
 
 
 

วันที่พิมพ์ 05/07/58 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยกพร 
อนุมัติ โดย  
จัดท าโดย สุวัสสา สุขเจริญคณา 
เผยแพร่โดย - 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำร 

กำรขอใบรับแจ้งสถำนพยำบำลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล 
พ.ศ. 2541 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ   1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 
               2. เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้

ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 

        สรุป 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลำด ำเนินกำร 17 วันท ำกำร 

 

ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค า
ขอและเอกสารประกอบค าขอ จนจ. 
กลุ่มงานค้มครองผู้บรโิภคฯ และตรวจ
เอกสารตาม Checklist 
 

ช่วงยื่นค ำขอ ชั่วโมง   1  

พนักงานเจ้าหน้าจี่ตรวจสอบเอกสาร/
ตรวจสอบสถานจี ่
ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 

14 วันท ำกำร 

1 วันท ำกำร 

 

เสนอหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ลงนาม 
 

1 วันท ำกำร 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าขอ 
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ถูกต้อง 

ผู้ประกอบการประสงค์จะยื่น
ค าขอ ให้ผู้ประกอบการแก้ไข
หรือเพิ่มเติมเอกสารให้
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 7 วัน 

ผู้ประกอบการประสงค์จะ
รับคืนค าขอ 

ไม่ถูกต้อง 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผูร้ับอนุญาต/
ผู้รับมอบอ านาจ ส่งมอบใบรับแจ้ง 

 

ผู้ยื่นค าขอ 


