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คูมือสําหรับประชาชน: การชําระคาธรรมเนียมโรงพยาบาล
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การชําระคาธรรมเนียมโรงพยาบาล
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
2) 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 การชําระคาธรรมเนียมโรงพยาบาล
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การชําระคาธรรมเนียมโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
1) 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)
2) สถานที่ใหบริการ ศูนยบริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 อาคารคลังพัสดุ ถนนสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข/ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
1. ตามกฎหมายกําหนดใหผูรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลรายปภายในวันที่ 31
ธันวาคมของทุกป ใหยกเวนสําหรับปที่ไดรับอนุญาตและสําหรับปที่ไดรับการตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังประกอบ
กิจการ ถาไมชาํ ระภายในเวลาที่กําหนดใหชําระเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือนถายังไมยินยอมชําระคาธรรมเนียมหลังพนจาก
กําหนดหกเดือน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งให ผูรับอนุญาตดําเนินการตามมาตรา 49 ใหระงับหรือปฏิบัติใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ ไมเปนเหตุลบลางความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
2. ผูประกอบกิจการสถานพยาบาลสามารถยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมไดตั้งแตเดือนตุลาคมของทุกป
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เงื่อนไข
1.การนับระยะเวลา 1 ชั่วโมงทําการ ในกรณีที่คาํ ขอหรือเอกสารไมครบถวน และ/หรือ มี/ความบกพรองไมสมบูรณเปน
ตนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม
โดยผูรบั บริการจะตองดําเนินการแกไข หรือยืนเอกสารเพิ
่
่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก มิเชนนั้นจะถือวา
ผูรับบริการละทิ้งคําขอ และถือวาวันที่เอกสารหลักฐานที่นํามายื่นครบถวนเปนขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารสมบูรณ
2. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาดําเนินการหรือรับเอกสารแทน ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจและตองมีขอความวาในใบมอบอํานาจวาผูรบั มอบอํานาจสามารถ
ลงนามแทนผูมอบอํานาจในบันทึกใหแกไขของหนวยงานได(บันทึกสองฝาย)
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียม
และเอกสารประกอบคําขอ

5 นาที

2)

การพิจารณา

เจาหนาที่บันทึกขอมูลและ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ลงทะเบียนมอบใบชําระ
คาธรรมเนียม

30 นาที

3)

การพิจารณา

ยื่นเอกสารขอชําระเงิน

5 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
สถานพยาบาล
และการประกอบ
โรคศิลปะ

หมายเหตุ

(ในเขตจังหวัด
เชียงใหม หนวยงานที่
รับผิดชอบ :
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม)
สํานัก
(ในเขตจังหวัด
สถานพยาบาล
เชียงใหม และการประกอบ หนวยงานที่
โรคศิลปะ
รับผิดชอบ :
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม)
สํานัก
(ในเขตจังหวัด
สถานพยาบาล
เชียงใหม และการประกอบ หนวยงานที่
โรคศิลปะ
รับผิดชอบ :
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

4)

การพิจารณา

ผูอนุญาตลงนามในสพ.12

10 นาที

5)

การพิจารณา

รับ สพ.12และสมุดทะเบียน

10 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
สถานพยาบาล
และการประกอบ
โรคศิลปะ

หมายเหตุ

(ในเขตจังหวัด
เชียงใหม หนวยงานที่
รับผิดชอบ :
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม)
สํานัก
(ในเขตจังหวัด
สถานพยาบาล
เชียงใหม และการประกอบ หนวยงานที่
โรคศิลปะ
รับผิดชอบ :
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชั่วโมง
13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
0
ประชาชน

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (1.ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
2.กรณีมอบอํานาจ
ตองมีสําเนาบัตร
ประชาชนของผู
มอบอํานาจ(ผูมี
อํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลทุกคน)
และผูรับมอบ
อํานาจที่ลงนาม
เรียบรอย
ครบถวน)
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ที่
2)

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
การจดทะเบียน การคา
(มีอายุไมเกิน 6
เดือน)
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคล
14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คําขอชําระ
สํานัก
1
คาธรรมเนียม
สถานพยาบาลและ
สถานพยาบาล
การประกอบโรค
ประจําป
ศิลปะ
ใบอนุญาต
สํานัก
1
ประกอบกิจการ สถานพยาบาลและ
สถานพยาบาล
การประกอบโรค
(สพ.7)
ศิลปะ
สมุดทะเบียน
สํานัก
1
สถานพยาบาล
สถานพยาบาลและ
(สพ.9)
การประกอบโรค
ศิลปะ
รายงานประจําป สํานัก
1
(สพ.24)
สถานพยาบาลและ
การประกอบโรค
ศิลปะ
หนังสือมอบ
1
อํานาจ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีนิติบุคคล
ประทับตราและลง
นามสําเนาถูกตอง)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

0

ฉบับ

0

ฉบับ

0

ฉบับ

0

ฉบับ

15. คาธรรมเนียม
1) ไมเกิน 10 เตียง
คาธรรมเนียม 500 บาท
2) เกิน 10 เตียง แตไมเกิน 25 เตียง
คาธรรมเนียม 1,250 บาท
3) เกิน 25 เตียง แตไมเกิน 50 เตียง
คาธรรมเนียม 2,500 บาท
4) เกิน 50 เตียง แตไมเกิน 100 เตียง
คาธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ (1. สําหรับสวนที่เกิน 100 เตียง คิดคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เตียงละ 100 บาท

หมายเหตุ
-

-

(สมุดทะเบียน
จํานวนตามที่
โรงพยาบาลมี
ทั้งหมด)
-

-
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2. แตทั้งนี้ เมื่อรวมคาธรรมเนียมที่คิดเพิ่มขึ้นแลวตองไมเกินปละ 10,000 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 ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
3) ชองทางการรองเรียน หนวยงานตนสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
4) ชองทางการรองเรียน ไปรษณีย สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
5) ชองทางการรองเรียน ไปรษณีย กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.
เมือง จ.นนทบุรี 11000
6) ชองทางการรองเรียน อีเมล mrdonline2014@gmail.com
7) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท 0 2193 7999
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)
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)
คําขอชําระคาธรรมเนียม
2)
ส.พ.24 รายงานประจําปของสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคา งคืน
18. หมายเหตุ

