
 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและกลุ่ม 1. การตรวจสอบข้อร้องเรียน ๔๒๐ นาที

คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ หากมีการแจ้งร้องเรียนผ่าน ระบบ

ออนไลน์ (crm)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและกลุ่ม ตรวจสอบข้อมูล เหตุท่ีร้อง ๑๓๖๐ นาที

คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สถานท่ีเกิดเหตุในร้องเรียน

และลักษณะการร้องเรียน เช่นแจ้ง

เบาะแส หรือ อ่ืนๆ

แจ้งผู้ร้องเรียนแสดงถึง ๔๒๐ นาที

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและกลุ่ม การได้รับแจ้งข้อมูลการร้องเรียนแล้ว

คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ตามช่องทางหรือวิธีการอ่ืนๆ ตามช่อง

ทางท่ีผู้ร้องย่ืนเร่ืองเข้ามาให้ตรวจสอบ

ข้ึนกับบริบทพ้ืนท่ีท่ีได้ส่งเร่ือง  -  -
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและกลุ่ม ให้ด าเนินการตรวจสอบ (8 จังหวัด)

คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ศบส.6
กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรมคีวามรู้และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
                   และด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และลดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

1.รับข้อมูลจาก โปรแกรม CRM/โทร./
หนังสือ/จดหมาย/สายด่วน 1426อ่ืนๆ

2.พิจารณากลั่นกรองและส่ง
หน่วยเกี่ยวข้องด าเนินการ 

3.แจ้งตอบรับเบื้องต้นและแจ้ง
เลขลงรับเพื่ออ านวยความสะดวก

การติดตามเรื่อง

4. หน่วยงานด าเนินการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียน



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและกลุ่ม รับทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน 2,940 นาที

คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ กล่ันกรอง/พิจารณา/ข้อเท็จริง

ก่อนแจ้งผู้ร้องเรียน
5.แจ้งผลการด าเนินการแก่ผู้

ร้องเรียน



1 

 

วิธีปฏิบัตกิารรับเร่ืองร้องเรียน ศบส.6 

                              กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

วัตถุประสงค์  : เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรมีความรู้และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
                   และดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และลดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน 
 
การปฏิบัติการ เมื่อได้รับแจ้งหรือรับข้อมูลการร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบข้อร้องเรียน ตรวจสอบช่องทางการร้องเรียนของผู้ร้องยื่นเรื่อง มาช่องทาง
ใด หากเป็นการยื่นเรื่องผ่านระบบ ออนไลน์(CRM) ให้ปฏิบัติการตรวจสอบโดยการ ตรวจเช็คในระบบ CRM  
จำนวน 2 ครั้ง/วัน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 240 นาท ี
 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียน มูลเหตุที่ร้อง สถานที่เกิดเหตุ และลักษณะการร้องเรียน 
ว่าเป็นการร้องเรียนเข้าลักษณะประเภทใด เช่น เป็นการแจ้งเพียงเบาะแส หรืออ่ืนๆ ตามที่ผู้ร้องประสงค์ ใช้
ระยะเวลาดำเนินการ 1,260 นาท ี
 ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้รับข้อมูลการร้องเรียนแล้ว ให้ดำเนินการลงเลขหนังสือการรับเรื่องร้องเรียน และทำ
การแจ้งเลขที่หนังสือนั้น ให้ผู้ร้องเรียนรับทราบไว้เป็นการเบื้องต้น จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน ได้นำเลข
หนังสือไว้ติดตามเรื่อง โดยดำเนินการแจ้งภายใน 15 วัน ทำการ  ระยะเวลาดำเนินการ 6,300 นาท ี  

 ขั้นตอนที่ 4 เมื่อพ้ืนที่ได้รับข้อร้องเรียน(สสจ.)โดยการส่งเรื่องจาก ศบส.6 พ้ืนที่ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งไม่สามารถกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติ ว่าต้อง
ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ ร่วมดำเนินการด้วย
หรือไมอ่ย่างไร  

 ขั้นตอนที่ 5  เป็นกระบวนการรับทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ของการ
ตรวจสอบจาก ข้อ4 โดยพิจารณา กลั่นกรอง ทบทวน ข้อเท็จจริง ทำความแยบคายข้อเท็จจริง และแจ้งผลการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องได้ทราบผลการดำเนินการ ตามที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไว้   ในระยะเวลา 7 วันทำ
การ ระยะเวลาดำเนินการ 2,940 นาท ี     

 



1 การรับเร่ืองร้องเรียน
1.1 ช่องทางการับเร่ืองร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ √

  1.2 ช่องทางการับเร่ืองร้องเรียนสายด่วน 1426 √

   1.4 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ. ส านักงาน

2 การตรวจสอบข้อร้องเรียน
   1.หนังสือแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3 แจ้งผลการร้องเรียนต่อผ็ร้อง

√

แบบสอบถามกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน
อ้างอิงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขาพ

ล าดับท่ี ค าถาม มี / ใช่
ไม่มี / 
ไม่ใช่

ค าอธิบาย / 
ค าตอบ

√

ควรมีนักกฎหมาย
ตรวจสอบผลการ
ร้องเรียนก่อนแจ้ง
ว่ากระบวนการ/
วิธีการ/ข้อ
กฎหมายใดๆท่ีพึง
ปฏิบัติและได้ท า
ตามครบถ้วนแล้ว

   1.3  ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 

√

นักกฎหมาย
ลาออกต้องการ
การทดแทนเร่งด่วน

ควรมีนักกฎหมาย
ให้ค าเสนอแนะ
ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
ว่ากฎหมายให้ผล
ใด ไม่ให้ผลใด ใน
การร้องเรียน

แจ้งพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ
เพ่ือตรวจสอบ

แจ้งผู้ร้องถึงผล
ของการให้เจ้าหน้า
ไปตรวจสอบตามท่ี
ได้ร้องเรียนไว้

1.แจ้งผลการตรวจสอบข้อร้อง

2.ตรวจสอบข้อร้องเรียนก่อนแจ้งผล √



ช่ือผู้ประเมิน    นางสาวชนิดา    ศิริสวัสด์ิ
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
วันท่ี  28  มกราคม  2564



 
ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 16,300 นาที

ให้ครบถ้วนถูกต้อง

๒. สถานท่ีปฏิบัติงาน

  3. การแจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐาน

เพ่ิมเต่ิม

๑. ให้ความรู้เก่ียวกับกฏหมาย 25,200 นาที
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน

คุณภาพในการปฏิบัติงาน

  2. การติดตามผลการปรับปรุง

แก้ไขตามความเห็นชอบของ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี

1. การแจ้งให้มาช าระค่าธรรมเนียม 29,400 นาที
2. การช าระค่าธรรมเนียม

3. การออกใบอนุญาต

รวมระยะเวลาประมาณ 70,900 นาที

กระบวนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากรและผู้รับบริการมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
                   ตามมาตรฐาน ป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

ระยะเวลา

(กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง)

1. การยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ

2.การตรวจประเมินมาตรฐาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

3.การพิจารณาอนุญาต
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

เจ้าหน้าท่ี

พนักงานเจ้าหน้าท่ี

ผู้อนุญาต



1 

 

วิธีปฏิบัตกิารขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
(กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 
 

วัตถุประสงค์  : เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
                   ตามมาตรฐาน ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 
 
การปฏิบัติการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิง) มีขั้นตอนการดำเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
ในส่วนภูมิภาคผู้ประสงค์ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดที่สถานประกอบ การนั้นตั้งอยู่ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
เมื่ อผู้ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

(สพส 1) แล้วผู้อนุญาตออกใบรับคำขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (สพส 2) ให้แก่ 
ผู้ยื่นคำขอ จากนั้นเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน โดย แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1.1 กรณีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือตรวจประเมิน
มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1.2  กรณี เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน  
15 วัน นับแต่วันยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้ง
ให้ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบ
กิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง หาก
พบว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องให้นัดหมายผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ แต่หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งจะ
ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและ 
ผู้อนุญาตจะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ 
2.1 เมื่อนัดหมายวัน เวลาที่จะเข้าตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการฯแล้วพนักงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการฯ โดยใช้ แบบตรวจประเมินมาตรฐาน 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามประเภทกิจการที่สถานประกอบการยื่นคำขอ (ประเภทกิจการสปา และ
ประเภทกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ หรือนวดเพ่ือเสริมความงาม) พร้อมบันทึกภาพถ่ายในแต่ละมาตรฐาน หากไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขโดยกำหนด
ระยะเวลาการแก้ไขให้อยู่ภายในกรอบเวลาของกระบวนการพิจารณาอนุญาต (กรอบเวลากระบวนการ
พิจารณาอนุญาต 60 วัน) และสรุปผลการตรวจประเมินตามความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่แบ่งเป็น 3 
ลักษณะ ได้แก่ เห็นควรอนุญาต เห็นควรไม่อนุญาต และเห็นควรต้องปรับปรุงแก้ไข 



2 

 

2.2 กรณีที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข 
และสรุปผลการแก้ไขตามความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แก่ เห็นควรอนุญาต ไม่เห็นควรอนุญาต และเห็น
ควรต้องปรับปรุงแก้ไข   

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาอนุญาต 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และสรุปผลการตรวจ

ประเมินแล้วให้นำผลการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นต่อผู้อนุญาต ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครผู้อนุญาตได้มีคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ”  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นต่อผู้อนุญาตในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคการสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเพ่ือให้ความเห็น
ต่อผู้อนุญาตนั้นขึ้นกับผู้อนุญาต (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) เห็นควรว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหรือไม่ก็ได้ เมื่อผู้อนุญาตพิจารณา
แล้วมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

3.1 กรณีผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาต 
 1) หากผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มี
หนังสือแจ้งการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบเพ่ือการสุขภาพให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 7 วัน 
หลังการพิจารณาอนุญาต และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพและค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 60 ปี นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อผู้ขอรับ
ใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว ผู้อนุญาตออกหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการ (สพส 18) ภายใน 3 วัน และออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ภายใน 7 วัน หลัง
ได้รับค่าธรรมเนียม 
 2) หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพและค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งผู้อนุญาตจำหน่ายเรื่องออกจาก 
สารบบ 

3.2 เมื่อผู้อนุญาตพิจารณาไม่อนุญาต หากผู้อนุญาตพิจารณาไม่อนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบพร้อมทั้งเหตุผลและสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน 7 วัน 
หลังการพิจารณาไม่อนุญาต ทั้งนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งไม่อนุญาต ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์ดังนี้ 
  1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอุทธรณ์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ 
  2) หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบและขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 
  3) คำวินิจฉัยของปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 
 3.3 กรณีที่ผู้อนุญาต เห็นว่าการพิจารณาไม่อาจแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 60 วัน กรณีที่ 
ผู้อนุญาตเห็นว่าการพิจารณาไม่อาจแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 60 วัน อาจขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยมีหนังสือแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าว 
 



วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากรและผู้รับบริการมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐาน ป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

1 การย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบ
การเพ่ือสุขภาพ

1.1 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนในกำรขอรับใบอนุญำต ✓

ประกอบกิจกำรสถำนประกอบเพ่ือสุขภำพ
  1.2 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรขอรับ ✓

ในอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบเพ่ือสุขภำพ
1.3 ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนตำมประเภทของ ✓

คุณสมบัติท่ีได้ระบุไว้ในกฎหมำย
   1.4 สถำนท่ีปฏิบัติงำน/อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก ✓

ในกำรปฏิบัติงำน
  1.5 ช่องทำงกำรแจ้งให้ส่งเอกสำร/หลักฐำนเพ่ิมเติม ✓

2 การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ  
สุขภาพ

2.1 ให้ควำมรู้เก่ียวกับกฏหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ✓

และมำตรฐำน คุณภำพในกำรปฏิบัติงำน
  2.2 กำรติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขตำมควำมเห็นชอบ ✓

ของพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี

3 การพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
   3.1 กำรแจ้งให้มำช ำระค่ำธรรมเนียม ✓

   3.2 กำรช ำระค่ำธรรมเนียม ✓

   3.3 กำรออกใบอนุญำต ✓

ช่ือผู้ประเมิน  นำงสำวชนิดำ     ศิริสวัสด์ิ
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
วันท่ี  28  มกรำคม  2564

แบบสอบถามการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
(กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6

ล าดับท่ี ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่
ค าอธิบาย /

 ค าตอบ


