
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรคลินิก 

หนว่ยงานท่ีให้บริการ : กระทรวงสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

1.หลกัเกณฑ์ 

 

กรณีใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) สญูหายหรือถกูท าลายในสาระส าคญัให้ผู้ด าเนินการแจ้งตอ่ผู้ขอ

อนญุาตและย่ืนขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับทราบการสญูหายหรือถกูท าลายดงักลา่ว 

 

2.เง่ือนไข 

 

1.การนบัระยะเวลา 21วนัท าการ &quot;ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และหรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์เป็นต้นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐาน

ท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ รับบริการจะต้องด าเนินการแก้ไข หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทึก มิ

ฉนัน้จะถือว่าผู้ รับบริการละทิง้ค าขอ&quot;  

 

2. กรณีมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนมาด าเนินการหรือรับเอกสารแทน ต้องท าเป็นหนงัสือมอบอ านาจ พร้อมแนบส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ  และต้องมีข้อความวา่ในใบมอบอ านาจวา่ผู้ รับมอบอ านาจ

สามารถลงนามแทน   ผู้มอบอ านาจในบนัทึกให้แก้ไขของหนว่ยงานได้(บนัทกึสองฝ่าย) 

 

3.ค าขอใบแทนใบอนญุาตกรณีใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสญูหายหรือถกูท าลายในสาระส าคญั ส.พ.21 

เอกสารหลกัฐานท่ีต้องย่ืน 

 

1.ส าเนาบตัรประจ าตวั 

 

2.ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

 



3.รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 เซนตเิมตร  จ านวน 2 รูปถ่ายไมเ่กินหนึง่ปี 

 

4.ใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (กรณ๊ช ารุด) 

 

5.สมดุทะเบียนสถานพยาบาล 

 

6.เอกสารอ่ืนๆ 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพ
เบ็ดเสร็จ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 88 หมู่ที ่8 ถนนรัตนาธิ
เบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 
เบอร์โทรศพัท์ 0 2950 3071 ต่อ 118/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
ใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
ก าหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 21 วนัท าการ 

 

ล ำดับ ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอและเอกสารประกอบค าขอและ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

1 วนัท าการ ส านกัสถานพยาบาล
และการประกอบโรค
ศลิปะ 
 

2) การพิจารณา 14 วนัท าการ ส านกังานสาธารณสขุ



ล ำดับ ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ตรวจสอบทะเบียน 
บนัทกึใบประวตั ิบนัทึกสมดุทะเบียนสถานพยาบาล 

จงัหวดันนทบรีุ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ผู้อนญุาตลงนาม 

5 วนัท าการ ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 
 

4) - 
ท าหนงัสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบกิจการคลินิก 

1 วนัท าการ ส านกัสถานพยาบาล
และการประกอบโรค
ศลิปะ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน  
และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) 

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ช่ือเอกสาร 
ฉบบัจริง จ านวน หนว่ยนบั 
ส าเนา จ านวน จ านวน 
หมายเหต ุ

หนว่ยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ช่ือเอกสาร 
ฉบบัจริง ช่ือเอกสาร ช่ือเอกสาร 
ส าเนา จ านวน จ านวน 
ช่ือเอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
 

   
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ณ จดุย่ืนค าขอ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

นนทบรีุ 88 หมูท่ี่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 
2) ไปรษณีย์ - ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 88 หมูท่ี่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 
3) โทรศพัท์    0 2950 3071-6 ตอ่ 118 
4) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบแทนใบอนญุาตกรณีใบอนญุาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสญูหายหรือถกูท าลายใน

สาระส าคญั ส.พ.21 
 

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศนูย์รวมข้อมลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ 

 
 

 

 


