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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบรับแจงสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนซึ่งไมตองอยูในบังคับ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบรับแจงสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนซึ่งไมตองอยูในบังคับพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศระเบียบท
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 วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบรับแจงสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคา งคืนซึ่งไมตองอยูในบังคับ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ 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
1.1เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย และการควบคุมและ
ปองกันโรค ในลักษณะที่เปนการจัดสวัสดิการใหแกเจาหนาที่ พนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลที่เกี่ยวของ โดยไมไดมีความ
ประสงคที่จะเปนการประกอบธุรกิจเพื่อหวังผลกําไรตอบแทน และเปนการจัดสวัสดิการของ
ก. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ข. องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
ค. สถานศึกษาของเอกชน
ง. นายจาง ตามกฎหมายวาดวยแรงงานและสวัสดิการสังคม
จ. ผูใหบริการขนสงผูโดยสารในยานพาหนะตาง ๆ
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1.2 เปนสถานพยาบาลที่ใชยานพาหนะในการออกไปใหบริการเคลื่อนที่ ณ สถานที่ใดที่หนึ่งเปนการชั่วคราว และมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือหรือสงเคราะหโดยไมเรียกเก็บคาบริการใด ๆ ไมวาจะเปนการจัดใหบริการขององคกรการกุศล
ตาง ๆ มูลนิธิ สถานพยาบาลหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยผูใหบริการตองเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม
2.เงื่อนไข
2.1การนับระยะเวลา 22วันทําการ &quot;ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และหรือมีความบกพรอง
ไมสมบูรณเปนตนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่
ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูรับบริการจะตองดําเนินการแกไข หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก มิฉะนั้น
จะถือวาผูรับบริการละทิ้งคําขอ&quot;
2.2 กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาดําเนินการหรือรับเอกสารแทน ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ พรอมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ และตองมีขอความวาในใบมอบอํานาจวาผูรบั มอบอํานาจ
สามารถลงนามแทนผูมอบอํานาจในบันทึกใหแกไขของหนวยงานได(บันทึกสองฝาย)
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูยื่นคําขอแสดงความ
ประสงคเพื่อจดแจง
สถานพยาบาล

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

-

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ 15 วันทําการ สํานักงาน
เอกสาร/ตรวจสอบสถานที่
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
เสนอนายแพทยสาธารณสุข 5 วันทําการ สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหมเพื่อลงนาม
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
ออกใบรับแจงการประกอบ 1 วันทําการ สํานักงาน
กิจการสถานพยาบาล
สาธารณสุข
ประเภทที่ไมรบั ผูปวยไวคาง
จังหวัดเชียงใหม
คืนที่ไมตองอยูในบังคับของ
พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541

ระยะเวลาดําเนินการรวม 22 วันทําการ

1 วันทําการ

หมายเหตุ
-

-
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13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1
ประชาชน
2)

สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง

1

1

3)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การคา

1

1

ที่
1)
2)

3)

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบ ส.พ.1
กรมสนับสนุน
ส.พ.2 ส.พ.5
บริการสุขภาพ
ส.พ.6 ส.พ.18
หนังสือขอแสดง สํานัก
แบบแจง
สถานพยาบาลและ
สถานพยาบาล
การประกอบโรค
ประเภทที่ไมรับ ศิลปะ
ผูปวยไวคา งคืนซึ่ง
ไมอยูในบังคับ
สถานพยาบาล
ของ
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประชาชน

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ผูมีอํานาจลงนาม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
ฉบับ
(ผูมีอํานาจลงนาม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง))
ฉบับ
(หากเปนกรณีนิติ
บุคคล ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง))

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
1
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

(ใชฉบับจริง)

1

1

ฉบับ

(ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง))
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ที่
4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
1
บาน
ใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม

สํานักงาน
เลขาธิการแพทย
สภา

0

1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง))
ฉบับ
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

15. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ไมมีคาธรรมเนียม)
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 facebook : สารวัตรสถานพยาบาล Online
4) ชองทางการรองเรียน ไปรษณีย - สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
5) ชองทางการรองเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000
6) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท 0 2193 7999
7) ชองทางการรองเรียน กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล mrdonline2014@gmail.com
8) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคา งคืน ส.พ.1
2)
แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไมรบั ผูปวยไวคา งคืน ส.พ.2
3)
คําขออนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ส.พ.5
4)
หนังสือแสดงความจํานงเปนปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผูประกอบวิชาชีพ ส.พ.6
5)
คําขอรับใบอนญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ส.พ.18
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6)
7)

แบบรับแจงการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคา งคืนที่ไมตองอยูในบังคับของ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
แบบแจงการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไมตองอยูในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

18. หมายเหตุ
-

