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

ชื่อกระบวนงาน: การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตใหดําเนินการคลินิก
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ที่ออก
ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมีการกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตใหดําเนินการคลินิก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
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
กําหนดใหผูผูดําเนินการสถานพยาบาลแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลมี
- การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล
- การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผูดําเนินการ
- การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต จังหวัด
2.วิธีการ
1) ผูดาํ เนินการสถานพยาบาลยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล
2) พนักงานเจาหนาที่กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล
3) ผูอนุญาตพิจารณาการอนุญาตฯ / ลงบันทึกในสมุดทะเบียน
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3.เงื่อนไข
1) การนับระยะเวลา 21วันทําการ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และหรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนตนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่น
เพิ่มเติม โดยผูรบั บริการจะตองดําเนินการแกไข หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก มิฉะนั้นจะถือวา
ผูรับบริการละทิ้งคําขอ
2) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาดําเนินการหรือรับเอกสารแทน ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ และตองมีขอความวาในใบมอบอํานาจวาผูรับมอบอํานาจ
สามารถลงนามแทนผูมอบอํานาจในบันทึกใหแกไขของหนวยงานได(บันทึกสองฝาย)
4.ชองทาง
ขออนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ใหยื่นเรื่องที่ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
การตรวจสอบการแกไขเปลีย่ นแปลงใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล โดยพนักงานเจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
การสงใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ใหรับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
5.แบบคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล (แบบ สพ.22) และใหยื่นการขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใหดําเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.21) ดวย
1) สําเนาบัตรประจําตัวผูดาํ เนินการ
2) สําเนาทะเบียนบานผูดาํ เนินการ
3) สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
4) ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล
5) เอกสารที่เปนหลักฐานเกี่ยวของกับการขอเปลี่ยนแปลง
6) เอกสารอื่นๆ (ถามี)
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
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12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลง
รายการใบอนุญาตให
ดําเนินการคลินิก

1 วันทําการ

2)

การพิจารณา

ตรวจสอบเอกสาร

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอผูอนุญาตลงนามใน
ใบอนุญาต

4)

-

แจงผลการพิจารณาให
ผูดําเนินการ

14 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
5 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วันทําการ
13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
1) ผูดําเนินการ
สถานพยาบาล
ทะเบียนบาน
กรมการปกครอง 0
1
2)
ผูดําเนินการ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
ฉบับ

(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
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ที่
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คําขอแกไข
กรมสนับสนุน
เปลี่ยนแปลง
บริการสุขภาพ
รายการ
ใบอนุญาตให
ดําเนินการคลินิก
(สพ.22)
ใบอนุญาตให
สํานักงาน
ดําเนินการ
สาธารณสุขจังหวัด
สถานพยาบาล
เชียงใหม
กรณีเปลียนชื่อ
สถานพยาบาล
(ใหแนบเอกสารที่
เกี่ยวของในการ
เปลี่ยนชื่อ)
รูปถาย ขนาด
2.5 x 3 ซม.
จํานวน 2 รูป
กรณีการเปลียน
เลขที่ตั้ง ชื่อถนน
ตําบล หรือแขวง
อําเภอหรือเขต
จังหวัด (ใหแนบ
เอกสาร)
กรณีการเปลียน
ชื่อตัว ชื่อสกุล
ของผูรับอนุญาต
สมุดทะเบียน
สถานพยาบาล
(ส.พ.8)
การขอรับใบแทน
ใบอนุญาตให
ดําเนินการ
สถานพยาบาล
(ส.พ.21)

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
1
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

2

0

ฉบับ

(ถายไวไมเกิน 1 ป)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
กรมสนับสนุน
1
บริการสุขภาพ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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15. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ (กรณีการเปลียนเลขที่ตั้ง ชื่อถนน ตําบล หรือแขวง อําเภอหรือเขต ผูดําเนินการไมตองเสียธรรม
เนียมในการแกไขเปลี่ยนแปลง)
2) การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.21)
คาธรรมเนียม 200 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
9) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.22)
2)
การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.21)
18. หมายเหตุ

