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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรคลินิก 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การเปล่ียนแปลงรายการใบอนญุาตให้ด าเนินการคลินิก 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที ่3)    พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ทีอ่อกตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: จงัหวดันนทบรีุ  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การเปล่ียนแปลงรายการใบอนญุาตให้ด าเนินการคลินิก    
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ 88 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000          
เบอร์โทรศพัท์ 0 2950 3071 ต่อ 118 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์ 
ก าหนดให้ผู้ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลแก้ไขเปล่ียนแปลงใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
 มีการเปล่ียนช่ือสถานพยาบาล 
 การเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ ของผู้ด าเนินการ 
 การเปล่ียนช่ือถนน ต าบลหรือแขวง อ าเภอหรือเขต จงัหวดั 
 
วิธีการ 
1.ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลย่ืนค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
2.พนกังานเจ้าหน้าท่ีส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงแก้ไขเปล่ียนแปลงใบอนญุาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาล 
3.ผู้อนญุาตพิจารณาการอนญุาตฯ / ลงบนัทกึในสมดุทะเบียน 
 
เง่ือนไข 
1.การนบัระยะเวลา 22วนัท าการ นบัจากวนัท่ีหน่วยงานประทบัตราลงรับเอกสาร โดยเอกสารหลกัฐานต้องครบถ้วน 
ถกูต้อง หากมีการแก้ไขเอกสารต้องนบัวนัหลงัจากหน่วยงานได้รับเอกสารแก้ไขครบถ้วนแล้วทัง้นี ้ยกเว้นกรณีท่ีเกิดภาวะ
วิกฤตหรือเหตกุารณ์ฉกุเฉินตา่ง ไมว่า่จะเกิดจากภยัธรรมชาต ิอบุตัเิหต ุหรือการมุง่ร้ายตอ่องค์กร เชน่ อทุกภยั อคัคีภยั 
การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น  
2. กรณีมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนมาด าเนินการหรือรับเอกสารแทน ต้องท าเป็นหนงัสือมอบอ านาจ พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ และต้องมีข้อความวา่ในใบมอบอ านาจวา่ผู้ รับมอบอ านาจ
สามารถลงนามแทนผู้มอบอ านาจในบนัทกึให้แก้ไขของหนว่ยงานได้(บนัทึกสองฝ่าย) 
 
ชอ่งทาง 
 ขออนญุาตแก้ไขเปล่ียนแปลงใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล ให้ย่ืนเร่ืองท่ีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
 การตรวจสอบการแก้ไขเปล่ียนแปลงใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล โดยพนกังานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
 การรับใบอนญุาต ให้รับใบอนญุาตท่ีกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ พร้อมช าระ
คา่ธรรมเนียม ณ ฝ่ายการเงิน ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
แบบค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (แบบ สพ.22)  
 1) ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ด าเนินการ 
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 2) ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ด าเนินการ 
 3) สมดุทะเบียนสถานพยาบาล 
 5) ใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
 6) เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานเก่ียวข้องกบัการขอเปล่ียนแปลง 
7) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 หมายเหต ุ 
  กรณีมีการมอบอ านาจ มีเอกสารดงันีห้นงัสือมอบอ านาจพร้อมเอกสารของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนค าขอเปล่ียนแปลง
รายการใบอนญุาตให้
ด าเนินการคลินิก 
 

1 วนัท าการ กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

15 วนัท าการ กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

- 

3) 
การลงนาม 
 

เสนอผู้อนญุาตลงนามใน
ใบอนญุาต 
 

5 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

- 

4) 

การแจ้งผลการ
พิจารณา 
 

ท าหนงัสือแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ด าเนินการ 
 

1 วนัท าการ กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 22 วนัท าการ 
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14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน
ผู้ด ำเนินกำร
สถำนพยำบำล 

- 0 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 
ทะเบียนบ้ำน
ผู้ด ำเนินกำร
สถำนพยำบำล 

- 0 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำขอแก้ไข
เปล่ียนแปลง
รำยกำร
ใบอนญุำตให้
ด ำเนินกำรคลินิก 
(สพ.22) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 
ใบอนญุำตให้
ด ำเนินกำร
สถำนพยำบำล 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 
กรณีเปลียนช่ือ
สถำนพยำบำล 
(ให้แนบเอกสำร

- 1 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ท่ีเก่ียวข้องในกำร
เปล่ียนช่ือ) 

4) 
รูปถ่ำย ขนำด 
2.5  x 3 ซม. 
จ ำนวน 2 รูป 

- 2 0 ฉบบั (ถ่ำยไว้ไมเ่กิน 1 
ปี) 

5) 

กรณีกำรเปลียน
เลขท่ีตัง้  ช่ือถนน  
ต ำบล  หรือแขวง  
อ ำเภอหรือเขต   
จงัหวดั (ให้แนบ
เอกสำร) 

- 0 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

6) 
กรณีกำรเปลียน
ช่ือตวั  ช่ือสกลุ 
ของผู้ รับอนญุำต 

- 0 1 ฉบบั (เซ็นรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

7) 
สมดุทะเบียน
สถำนพยำบำล
(ส.พ.8) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
 1.ค่ำธรรมเนียมกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลฉบับละ 100 บำท 

2. ค่ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล ฉบับละ 200 บำท 
หมำยเหตุ (กรณีการเปลีย่นเลขทีต่ัง้  ชื่อถนน  ต าบล  หรือแขวง  อ าเภอหรือเข  ผู้ด าเนินการไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเปลีย่นแปลง)   

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนค าขอ - กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 88 หมูท่ี่ 8               
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000  
หมายเหตุ (-) 
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2) หนว่ยงานต้นสงักดั - ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 88 หมูท่ี่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอ
เมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์ 0 2950 3071 ตอ่ 111 
หมายเหตุ (-) 
3) ไปรษณีย์ - ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 88 หมูท่ี่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ 
จงัหวดันนทบรีุ 11000 

หมายเหตุ (-) 
4) ศนูย์บริการประชาชน – ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.22) 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 07/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัิ 
จัดท ำโดย องัสมุาลี อากรสกลุ 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


