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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศระเบียบที่
ออกตาม พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมีการกําหนดระยะเวลาในกฎหมาย
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินกิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ
มาตรา 40กําหนดใหผูที่รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการที่
แตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือกอสรางอาคารใหม หรือดัดแปลงอาคารเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง ให
กระทําไดเมื่อไดรับอนุญาต
1) ผูประกอบกิจการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
2) พนักงานเจาหนาที่กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงกิจการที่แตกตางในการประกอบกิจการคลินิก
3) ผูอนุญาตพิจารณาการอนุญาตการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก / ลงบันทึกในสมุดทะเบียน
2.วิธีการ
1) การขออนุญาตประกอบกิจการคลินิก ใหยื่นเรื่องที่ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
2) การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก โดยพนักงานเจาหนาที่กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
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3) การสงใบอนุญาตใหผูประกอบกิจการคลินิกในเขตจังหวัดเชียงใหม ใหรับใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.เงื่อนไข
1) การนับระยะเวลา 67วันทําการ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และหรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนตนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ตองยื่น
เพิ่มเติม โดยผูรบั บริการจะตองดําเนินการแกไข หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก มิฉนั้นจะถือวา
ผูรับบริการละทิ้งคําขอ
2) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาดําเนินการหรือรับเอกสารแทน ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ และตองมีขอความวาในใบมอบอํานาจวาผูรับมอบอํานาจสามารถ
ลงนามแทน ผูมอบอํานาจในบันทึกใหแกไขของหนวยงานได(บันทึกสองฝาย)
4.แบบคําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ สพ.16)
1.กรณีบุคคลธรรมดา รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบดังนี้
1) สําเนาบัตรประจําตัวผูประกอบกิจการ
2) สําเนาทะเบียนบานผูประกอบกิจการ
3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานพยาบาล (สําเนาสัญญาเชาหรือสําเนาโฉนด)
4) สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
5) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานพยาบาลและอาคารใกลเคียง
6) แผนผังแสดงลักษณะภายในอาคารสวนที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
7) ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล
8) ใบแสดงความจํานงเปนผูปฏิบัติงาน ตามแบบ ส.พ.6 พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สําเนาทะเบียนบาน
และสําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบวิชาชีพ รูปถาย ขนาด 2.5 x 3 ซม. จํานวน 1 รูป (กรณีเพิ่มบริการ)
9) สําเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ จากสภาวิชาชีพในสาขาที่ใหบริการ
2. กรณีเปนนิติบุคคล มีรายการเอกสาร/หลักฐานประกอบเพิ่มเติมจากขอ 1 ดังนี้
1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
2) มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล
3) สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาตประกอบกิจการที่ เปนผูมีอํานาจลงนาม
4) สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนผูมีอํานาจลงนาม
5) ใบรับรองแพทยผูแทนนิติบุคคลที่มีอํานาจผูกพันบริษัท
หมายเหตุ
1.ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
เรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
2.สําเนาเอกสารของนิติบุคคลทุกหนาใหผูมีอํานาจลงนามลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกคนและประทับตราบริษัท
3.กรณีมีการมอบอํานาจ มีเอกสารดังนี้หนังสือมอบอํานาจพรอมเอกสารของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
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12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงการ
1 วันทําการ สํานักงาน
ประกอบกิจการคลินิก
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ 60 วันทําการ สํานักงาน
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงการ
สาธารณสุข
ประกอบกิจการคลินิก
จังหวัดเชียงใหม
3) การลงนาม/
เสนอผูอนุญาตลงนามใน
5 วันทําการ สํานักงาน
คณะกรรมการมีมติ
ใบอนุญาต
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
4) แจงผลการพิจารณาใหผู
1 วันทําการ สํานักงาน
ประกอบกิจการคลินิก
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 67 วันทําการ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ใหบริการ

-

13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัวผู กรมการปกครอง 1
ประกอบกิจการที่
เปนผูมีอํานาจลง
นาม
2) บัตรประชาชนตัว กรมการปกครอง 1
ผูดําเนินการ
สถานพยาบาล
3) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ของผูมอบอํานาจ
4) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ของผูรับมอบ
อํานาจ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

1

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
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ที่
1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ทะเบียนบานผู
กรมการปกครอง
ประกอบกิจการที่
เปนผูมีอํานาจลง
นาม
ทะเบียนบาน
กรมการปกครอง
ผูปฏิบัติงาน
คําขอ
กรมสนับสนุน
เปลี่ยนแปลงการ บริการสุขภาพ
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล
ส.พ.16
แผนที่แสดงที่ตั้ง ของ
สถานพยาบาล
และอาคาร
ใกลเคียง
ใบอนุญาตให
สํานักงาน
ประกอบกิจการ สาธารณสุขจังหวัด
สถานพยาบาล
เชียงใหม
ใบแสดงความ
กรมสนับสนุน
จํานงเปน
บริการสุขภาพ
ผูปฏิบัติงาน ตาม
แบบ ส.พ.6
รูปถายของ
ผูปฏิบัติงาน
ขนาด 2.5 x 3
ซม. จํานวน 1 รูป
ถายไวไมเกิน 1 ป
(กรณีเพิ่มบริการ)
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
รับรองการจด
การคา
ทะเบียนมีวัตถุ
ประสงคและผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
0
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
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ที่
9)

10)
11)

12)

13)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ใบรับรองแพทย
ผูแทนนิติบุคคลที่
มีอํานาจลงนาม
และผูกพันบริษัท
สมุดทะเบียน
สถานพยาบาล
(ส.พ8)
แผนผังแสดง
ลักษณะภายใน
อาคารสวนที่
เปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติม
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ใน
สถานพยาบาล
(สําเนาสัญญาเชา
หรือหรือสําเนา
โฉนด) (สําเนา 1
ฉบับ) (เซ็นรับรอง
สําเนาถูกตอง)
เอกสารอื่นๆ
(ฉบับจริง 1 ฉบับ
/ สําเนา 1 ฉบับ)
(1) ภาพถาย
สถานพยาบาลที่มี
การเปลี่ยนแปลง
(ฉบับจริง)
(2) ทะเบียนบาน
ของ
สถานพยาบาล
(ฉบับสําเนา-เซ็น
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(3) เอกสารการ
ขึ้นทะเบียน
เครื่องมือแพทย

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
1

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
(ฉบับสําเนา-เซ็น
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(4) กรณีมีการ
มอบอํานาจ มี
เอกสาร ดังนี้
หนังสือมอบ
อํานาจพรอม
เอกสารของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15. คาธรรมเนียม
1) การขอเปลียนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
คาธรรมเนียม 1,000 บาท
16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ถ.สุ
เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม โทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379 www.fdacmi.net
2) ชองทางการรองเรียน สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
3) ชองทางการรองเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000
4) ชองทางการรองเรียน ไปรษณีย - สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
5) ชองทางการรองเรียน ไปรษณีย - กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
6) ชองทางการรองเรียน อีเมล
mrdonline2014@gmail.com
7) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท 0 2193 7999
8) ชองทางการรองเรียน facebook : สารวัตรสถานพยาบาล Online
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ สพ.16)
18. หมายเหตุ

