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คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 318 
 

 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
Standard Operating Procedure : SOP 

 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

(รหัส 004/1) 
 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

                                    กระทรวงสาธารณสุข 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 343 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตการประกอบ

กิจการและด าเนินการสถานพยาบาล
ประเภทที่ไมร่ับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 

(คลินิก) 
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วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นายธนวัฒน์ กลัดสอาด 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอาคม มีประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก) มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และอยู่ในแนวทางเดียวกัน 

2.ขอบเขต 
    เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลประเภท
ที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก) 

3.ค านิยาม 
    3.1 สถานพยาบาล หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบ าบัด  การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์หรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ โดยกระท าเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทน
หรือไม่  แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ” 
    3.2 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลที่ไม่ได้รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนในสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 14 (2) 
    3.3 ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาล ณ สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น    
    3.4 ผู้อนุญาต หมายถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 
    3.5 ผู้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
    3.6 ผู้ด าเนินการ หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
    3.7 ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
    3.8 พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายถึง ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
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4. เอกสารแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
     4.1 ค าขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (แบบ ส.พ. 1) 
     4.2 แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (แบบ ส.พ. 2) 
     4.3 ค าขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. 5) 
     4.4 หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ (แบบ ส.พ. 6) 
     4.5 ค าขอรับใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล / ค าขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาล (แบบ ส.พ. 18) 
     4.6 รูปถ่ายของผู้ขออนุญาต ขนาด 2.5 x 3 ซม. 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
     4.7 รูปถ่ายของผู้ขออนุญาต ขนาด 8 x 13 ซม. 1 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
    4.8 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอประกอบกิจการ  และผู้ด าเนินการ) 
     4.9 ส าเนาบัตรประชาชน (กรณีมอบอ านาจ) 
     4.10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/การประกอบโรคศิลปะ 
     4.11 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอประกอบกิจการ และผู้ด าเนินการ ไม่เกิน 6 เดือน  
 (ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้อน ,วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง) 
     4.12 แผนผังในสถานพยาบาล 
     4.13 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานพยาบาล     
     4.14 เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ (โฉนดที่ดิน หรือสัญญาเช่า ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน     
            ของผู้ให้เช่า)   
     4.15 ทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานพยาบาล 
     4.16 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล      
(กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล) 
     4.17 หนังสือตอบรับจากหน่วยงาน  ที่ก าจัดขยะติดเช้ือ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     4.18 เอกสาร/หนังสือรับการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ ในกรณีที่มีเครื่องเอกซเรย์ 
     4.19 หนังสือประสานงานโรงพยาบาลที่จะส่งต่อและโรงพยาบาลที่จะส่งต่อ 
     4.20 แผนแสดงระบบการควบคุมท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในคลินิก 
    4.21 หากมเีครื่องมือพเิศษ  เช่นเครื่องมอืแพทย์  ต้องมเีอกสารรับรองจาก อย. 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  
     5.2 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ทีอ่อกตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

          เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

          แบบ ส.พ. ๑ 

          แบบ ส.พ. 2 

          แบบ ส.พ. 5 

          แบบ ส.พ. 6 

          แบบ ส.พ. ๑8   
          

           

 

 

 

 

        

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 สรุป รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ  2๐  วัน  

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

ท าบนัทกึเสนอคณะอนกุรรมการ
เห็นชอบและเสนอผู้อนญุาตลงนาม 

ชีแ้จง/แนะน า/แก้ไข 

-ตรวจสอบความถกูต้องในใบอนญุาตที่ลงนาม

แล้ว 

-แจ้งผู้ รับอนญุาตและผู้ด าเนินการให้มารับ

ใบอนญุาตและช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ตรวจสอบสถานทีใ่หม่ 

ลงข้อมลูในระบบสารสนเทศ/ 

ทะเบียนคุมใบอนญุาต 

ออกตรวจสอบสถานที ่

ช าระเงินค่าธรรมเนียม

และจ่ายใบอนญุาต 

 

 

ครบถ้วน/ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง 

ลงเลขรับหนงัสอืของส านกังานและลงข้อมลู

ระบบสารสนเทศ 

ชีแ้จง/แนะน า 

ส่งคืนค าขอ 

ขออนุมตัิออกตรวจสถานที ่

ยื่นค าขอพร้อม

เอกสารหลักฐาน 

 

 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ 

ค าขอและเอกสาร 

แก้ไขครบถ้วน                   

ถกูต้อง 
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7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   7.1 ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการสถานพยาบาลยื่นค าขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน 
   7.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อความในแบบค าขออนุญาต และเอกสารประกอบการพิจารณาว่า 
        ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
       7.2.1 ในกรณีที่ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง : เจ้าหน้าที่จะช้ีแจง และแนะน า พร้อมทั้งคืนแบบค าขอ
อนุญาตและเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
       7.2.2 ในกรณีที่ครบถ้วนให้ด าเนินการตามข้อ 6.3 
   7.3 เจ้าหน้าที่ ลงเลขที่รับค าขอของส านักงานฯ พร้อมลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
   7.4 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกขออนุมัติออกตรวจสถานที่ 
       7.4.1 ในกรณีที่ ไม่ถูกต้อง : เจ้าหน้าที่จะช้ีแจง และแนะน า ให้ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบสถานที่ใหม่อีกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณา 
     7.4.2 ในกรณีที่ถูกต้องให้ด าเนินการตามข้อ 6.5 
   7.5 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกพร้อมเอกสารเสนอคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้
ค้างคืนพิจารณาเห็นชอบการประกอบกิจการสถานพยาบาลและการด าเนินการสถานพยาบาล                                     
   7.6 เสนอผู้อนุญาตลงนามในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
   7.7 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในใบอนุญาตที่ลงนามแล้ว และแจ้งผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการ 
สถานพยาบาลให้มารับใบอนุญาต พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
   7.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ และทะเบียนคุมใบอนุญาตของกลุ่มงานฯ 
   7.9 เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้แก่ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาล และให้ลงลายมือช่ือ ในทะเบียนคุมใบอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานการรับใบอนุญาตก่อนจ่าย
ใบอนุญาต 
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