
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตและการช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี 
“สถานพยาบาลท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล)” 

 

รายการเอกสาร 
ช าระค่าธรรมเนียม 

ระจ าปี 
ต่ออาย ุ

ใบประกอบกิจการ 
ต่ออาย ุ

ใบด าเนนิการฯ 

กรอกค าขอ 
ค าขอ 

ช าระค่าธรรมเนียม 
ส.พ.11 ส.พ.20 

ใบอนุญาต - ส.พ.7 (ฉบับจริง) ส.พ.19 (ฉบับจริง) 

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (ส.พ.8)    
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน -  - 

ส าเนาทะเบียนบา้นผู้รับอนุญาต -  - 

ส าเนาทะเบียนบา้นที่ต้ังสถานพยาบาล -  - 

ใบรับรองแพทย ์ -   
หนังสือมอบอ านาจ 
พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

(กรณีไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง) 
   

 

หมายเหตุ : กรณีไม่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นหนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.17) พร้อมแนบใบอนุญาตฉบับจริง** 

 



 

คําขอชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 

เขียนท่ี…………………………..………..…………… 

วันท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………… 

 

1. ขาพเจา(ผูประกอบกิจการสถานพยาบาล) 

    (บุคคลธรรมดา) ช่ือ………………………………..………………………เลขบัตรประชาชน………………………………..………… 

     (นิติบุคคล)  ช่ือ…………………………………………………………………………………………………..โดย(ผูมีอํานาจลงนาม) 

1. ช่ือ-สกุล……………………………………….………………..….เลขบัตรประชาชน………………………………….…….……… 

2. ช่ือ-สกุล……………………………………….………………..….เลขบัตรประชาชน………………………………….…….……… 

 สถานพยาบาล (คลินิก) ช่ือ…………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 เลขท่ีใบประกอบกิจการ   คลินิกต้ังอยูเลขท่ี……….………………..………. 

 ซอย/ตรอก……..…….……........หมูท่ี……....…..…ถนน………..……..………………ตําบล/แขวง……………..……………….………….. 

 อําเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด……………………………….………โทรศัพท………………..……….……………………. 

 ปจจุบัน มีผูดําเนินการคลินิกช่ือ………………………………………………………………………………………………….……………………. 

2. ขาพเจามีความประสงคขอชําระคาธรรมเนียมประกอบกิจการสถานพยาบาล ประจําป...................จํานวน 500 บาท                   

และเงินเพิ่ม จํานวน…………….บาท (กรณีมาชําระภายหลังวันท่ี 31 ธันวาคม................ตองชําระเพิ่มเดือนละ 25 

บาท) 

3. ขาพเจาไดแนบเอกสาร หลักฐานมาพรอมนี้ คือ 

   3.1 สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (กรณีมีหรือยังไมไดรับสมุดทะเบียน กรุณาแนบสําเนาใบประกอบกิจการ

สถานพยาบาล สพ.7) 

   3.2 รายงานประจําปสําหรับสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน (สพ.23) 

   3.3 ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยายาลฉบับจริง สพ.7 (กรณีใบอนุญาตส้ินอายุตามท่ีระบุไวในใบอนุญาต)  

   

        (ลายมือช่ือ)………………..…….……………………….ผูรับอนุญาตประกอบกิจการฯ 

           (…………………….…..…………………….) 

        (ลายมือช่ือ)……………………………………….……..ผูแทน 

           (……………………..............................) 

 
สวนน้ีสําหรับเจาหนาท่ีบันทึก 

ใบสําคัญรับเงิน เลมท่ี………….…เลขท่ี……….………….... 

จํานวนเงิน…………………บาท วันท่ี…….../….…….../….….. 

ลงชื่อ จนท.ผูมอบ สพ.12/ลงรายการในใบเสรจ็รับเงิน 

…………………………………………… 

เลขรับท่ี………….…….……….…… 

วันท่ี………………....……………….. 

ลงชื่อ……………..………ผูรับคําขอ 



แบบ ส.พ. ๑๑ 

 
ขอตออายใุบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 

 

เขียนท่ี ……………………………………….………….……………… 
………………………………………………………………….. 

วันท่ี.…..…... เดือน.………………………. พ.ศ. ……….. 
๑. ขาพเจา 
 ๑.๑ ชื่อ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

 

เลขประจําตัว                                                                  สัญชาติ....…………………………..……..… อายุ …………………… ป           

 

   ๑.๒ นิติบุคคล…….………………………………………………………………………….………………………………………………….... 

โดย (๑) ……………………..……………………………………………….…..….. เลขประจําตัว  
 

และ (๒) …………………………………………………………………………….… เลขประจําตัว 
 

เปนนิติบุคคลประเภท……………………………….………. จดทะเบียนเมื่อ………………….…...……..…..เลขทะเบียน……………….…………….…. 

         ๑.๓ มี   บาน    สํานักงาน   ต้ังอยูเลขท่ี……..…..…… หมูท่ี ……….… ซอย/ตรอก ………………………….……… 

ถนน ………………………….………….. ตําบล/แขวง…………………..…………………………. อําเภอ/เขต ……………….………………..……………….  

จังหวัด……………………………...………………….. รหัสไปรษณยี…………....…………… โทรศัพท ………………………………………………….……… 

โทรสาร..……………………………………………….……….…. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…………………………………………………………………………. 

เปนผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทท่ี   ไมรับผูปวยไวคางคืน    รับผูปวยไวคางคืน………………..เตียง 

  ๒.ลักษณะของสถานพยาบาล………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตามใบอนุญาตท่ี ……………………………………..……… ออกให ณ วันท่ี ….…………… เดือน ……………………….………พ.ศ. ………………….. 

ณ สถานพยาบาลชื่อ…………………………………………………………….…………………………………………………………………..…………………….… 

ต้ังอยูบานเลขท่ี……………..….…. หมูท่ี………………. ซอย/ตรอก………..………………………… ถนน……………………..……………………….…… 

ตําบล/แขวง………..…………………. อําเภอ/เขต ………………………….…….. จังหวัด …………….………..…….……รหัสไปรษณีย................... 

โทรศัพท………………..….…………………………………โทรสาร................……………………………ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส............................... 

ขอตออายุใบอนุญาต (ซึ่งเปนการตออายุตาม พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ครั้งท่ี………………….) 

พรอมกับคําขอน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวย จํานวน.................... ฉบับ คือ 
  สําเนาบัตรประจําตัว      ใบรับรองแพทย 
  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต    สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีต้ังสถานพยาบาล 

   ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล   
  หนังสือรับรองการตรวจสอบสถานพยาบาล จากพนักงานเจาหนาท่ี ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ 

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  สมุดทะเบียนสถานพยาบาล                           

 
(ลายมือชื่อ)……………….……………………………………………… ผูย่ืนคําขอ 

 

               (…..…………..………………..………………….………..) 
 
 

หมายเหตุ   ๑. ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 
๒. กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป พรอมสําเนาบัตรประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ  และบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ 

เลขรับที่ ..………….………….………… 
วันที่ ……...……..…………………….… 
ลงชื่อ …….…………………ผูรับคําขอ 



                                     แบบ ส.พ. ๒๐
                   เลขรับที่ ..………………………………..…
                      วันที่ ……………..……………………….…..
                      ลงชื่อ ……………………..…… ผูรับคํ าขอ

ค ําขอตออายุใบอนุญาตใหดํ าเนินการสถานพยาบาล

เขียนที่ ……………………………………….………….…………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

วันที่ …….…... เดือน ……………………………. พ.ศ. ………..

๑. ขาพเจา ……………………….…..……………………………………………………….เลขประจํ าตัว

อายุ …………..… ป สัญชาติ ………………………………… อยูบานเลขที่ ………………..…… หมูท่ี ……………… ซอย/ตรอก …………………….………….........
ถนน ………………………… ตํ าบล/แขวง ..……………………….………………อํ าเภอ/เขต ………………….……………….………. จังหวัด ……….……………….………
รหัสไปรษณีย……………….….. โทรศัพท.......................... โทรสาร.……………………….………….ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…………………………………

๒. ขาพเจามีความประสงคจะตออายุใบอนุญาตใหดํ าเนินการสถานพยาบาลประเภทที่   ไมรับผูปวยไวคางคืน
 รับผูปวยไวคางคืน …………....……เตียง   ตามใบอนุญาตที่……………………ออกใหไว ณ วันที่………..เดือน………………………………พ.ศ. …….

ลักษณะของสถานพยาบาล ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งอยูเลขที่ ………….……..….. หมูท่ี………………… ซอย/ตรอก .………………………………………………………… ถนน……………………………………………………..
ตํ าบล/แขวง ……………………………..……… อํ าเภอ/เขต ……………..……………..………. จังหวัด …………..…………………...รหัสไปรษณีย……………………
โทรศัพท ………………………..…………..โทรสาร…………………………………………..……………ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส………………..………………………………..
วัน/เวลาทํ าการ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๓. ขณะนี้ขาพเจา
 เปนผูดํ าเนินการสถานพยาบาลประเภท .……………………………….….... ลักษณะของสถานพยาบาล………..………………………………………………

     ณ สถานพยาบาลชื่อ……………………………………………..ท่ีตั้ง………………….………..เลขที่ใบอนุญาตใหดํ าเนินการสถานพยาบาล………………….
     วัน/เวลาปฏิบัติงานของผูดํ าเนินการสถานพยาบาล……………………………..................................................................………………..

 เปนผูประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติงานหนาท่ีอ่ืนในสถานพยาบาล หรือในสวนราชการ หรือหนวยงานอื่น ดังนี้
     (ชี้แจงชื่อ  ท่ีตั้งของสถานพยาบาล  หรือสวนราชการ  หรือหนวยงานอื่น  รวมทั้งวัน  เวลาที่ปฏิบัติงานดวย)
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



๒

 พรอมกับคํ าขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย จํ านวน ................ ฉบับ คือ
 ใบอนุญาตใหดํ าเนินการสถานพยาบาล
 รูปถาย ขนาด ๘ x ๑๓ เซนติเมตร  จํ านวน ๓ รูป  ถายไวไมเกินหนึ่งป
 สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
 ใบรับรองแพทย ซึ่งแสดงวามีสุขภาพแข็งแรง สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด
 เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี)  …………………………………………………………..………………………………….

      (ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผูดํ าเนินการ

           ( …………………………………..…………………….. )

ขาพเจายินยอมใหบุคคลดังกลาวเปนผูดํ าเนินการสถานพยาบาลแหงนี้

      (ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผูรับอนุญาต

           ( …………………………………..…………………….. )

หมายเหตุ   ๑. ตองมายื่นคํ าขอดวยตนเอง
               ๒. ใสเครื่องหมาย √ ในชอง  หนาขอความที่ตองการ



หนังสือมอบอํานาจ 

เรื่อง................................................................. 

      เขียนท่ี......................................................................... 

      วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ..................... 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................. 

อายุ....................ป เช้ือชาติ…………................สัญชาติ............................อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี....................... 

ตรอก/ซอย......................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง................................................. 

อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด.......................................................................................................  

 ไดมอบอํานาจให (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................  

อายุ....................ป เช้ือชาติ…………................สัญชาติ............................อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี....................... 

ตรอก/ซอย......................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง................................................. 

อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด.......................................................................................................  

เปนผูมีอํานาจจัดการ...................................................................................................................................................... ..... 

แทนขาพเจาจนเสร็จการ และขาพเจายอมรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจของขาพเจากระทําลงไปเสมือนหนึ่ง

ขาพเจาไดกระทําดวยตัวเอง เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานใน

ท่ีนี้แลว 

      ลงช่ือ ............................................... ผูมอบอํานาจ 
             (..............................................) 
 

      ลงช่ือ ............................................ ผูรับมอบอํานาจ 
             (..............................................) 
 
ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือช่ือ หรือลายนิ้วมืออันแทจริงของผูมอบอํานาจกับผูรับมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
กับผูมอบอํานาจไดลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจา 
      ลงช่ือ ............................................... พยาน 
             (..............................................) 

 

ลงช่ือ ............................................... พยาน 
             (..............................................) 
 
 

บัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ 
เลขท่ี…………………………………………..………..……… 
บานเลขท่ี………………………..…………….…………….. 
………………………………………..………….….………….. 
…………………………………………..……….….………….. 
จังหวัด……………………………………..………………….. 
ออกให ณ วันท่ี.................................................. 
วันหมดอายุ........................................................ 

บัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ 
เลขท่ี……………………………….…………..……….……… 
บานเลขท่ี………………………..…………….…………….. 
………………………………………..………….….………….. 
…………………………………………..……….….………….. 
จังหวัด……………………………………..………………….. 
ออกให ณ วันท่ี.................................................. 
วันหมดอายุ........................................................ 

 



แบบ ส.พ. ๒๔ 

รายงานประจําปของสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน  
ประจําปงบประมาณ……………………………. 

(บันทึกขอมูลตั้งแต 1 ตุลาคมของปที่ผานมา ถึง 30 กันยายน ของปปจจุบัน) 
 

๑. ขอมูลทั่วไป 

    ๑.๑ ชื่อสถานพยาบาล ………………..………………………………………………………………………………… 

ตั้งอยูบานเลขที่ ………….……….. หมูที่…………… ซอย/ตรอก ........................... ถนน …………………………… 

ตําบล/แขวง …………………...…………….. อําเภอ/เขต ………….....…..……………จังหวัด …………..………….. 

รหัสไปรษณีย.................................……….โทรศัพท ………………………...............โทรสาร............................…... 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส............................................... 

    ๑.๒ ชื่อผูรับอนุญาต………………………………………………เลขที่ใบอนุญาต……………………...……………. 

    ๑.๓ ชื่อผูดําเนินการ………………….…..………….……………เลขที่ใบอนุญาต………..………………….………. 
 

๒. ลักษณะสถานพยาบาล………………..…………………(เฉพาะสาขา,เฉพาะทาง ระบุ)……………………………… 

 จํานวน……………………………………เตียง 
 

๓. สถิติการบริการ 

 ๓.๑ ผูปวยนอกรวม ...........................................................คน...................................................................ครั้ง  

 ๓.๒ ผูปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ  

            (๑) จราจร………………............................................คน...................................................................ครั้ง  

            (๒) ขนสง ………………............................................คน...................................................................ครั้ง  

            (๓) อ่ืนๆ  ………………............................................คน..................................................................ครั้ง  

 ๓.๓ ผูปวยในรวม ............................................. คน,  จํานวนวันนอนรวม ...............................................…..วัน 

 ๓.๔ ผูมารับบริการอ่ืนๆ ………………................................คน...................................................................

ครั้ง 
 ๓.๕ ผูปวยในหอผูปวยหนัก .........................................................................................................................คน 

 ๓.๖ ผูปวยผาตัด  

        (๑) การผาตัดใหญพิเศษ .................................................................................................................. ครั้ง  

                 ก. การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ......................................................................................................... ครั้ง  

                  ข. การผาตัดเปดหัวใจ ................................................................................................................ ครั้ง  

           (๒) การผาตัดใหญ ........................................................................................................................... ครั้ง 

           (๓) การผาตัดเล็ก ............................................................................................................................ ครั้ง 

 

 

 

 



๒ 

 
 ๓.๗ ผูปวยคลอดบุตร  

        (๑) การดูแลกอนคลอด………………………….…คน,  การดูแลหลังคลอด……………………..………..คน 

           (๒) การคลอดปกติ ............................................................................................................................ คน 

           (๓) การคลอดผิดปกติ ................................................................................................................…... คน 

                 ก. การผาตัดคลอด ...................................................................................................................... 

คน 
                 ข. การคลอดโดยใชคีม ................................................................................................................ คน 

                 ค. การคลอดโดยใชเครื่องดูดสูญอากาศ ....................................................................................... คน 

                 ง. การคลอดทาผิดปกติ ............................................................................................................... คน 

 ๓.๘ จํานวนทารกแรกเกิด 

   (๑) ทารกคลอดครบกําหนด ............................................................................................................... คน 

          (๒) ทารกคลอดกอนกําหนด .............................................................................................................. คน 

 ๓.๙   การสวนหัวใจ ................................................................................................................................. ครั้ง 

    ๓.๑๐ การลางไต ...................................................................................................................................... ครั้ง  

    ๓.๑๑ รังสีวินิจฉัย ......................................................................................................................................ครั้ง  

           (๑) ดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร ................................................................................................ ครั้ง                       

            (๒) ดวยเครื่องตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแมเหล็กไฟฟา ............................................................... ครั้ง 

  ๓.๑๒ รังสีบําบัด ....................................................................................................................................... ครั้ง           

     ๓.๑๓ ทันตกรรม  

             สงเสริม, ปองกัน..........................................................................................……............…………...ครั้ง 

     รักษา…………………………………………..…………………………………………………………….ครั้ง 

     ๓.๑๔ เวชศาสตรฟนฟู                             

   กายภาพบําบัด..............................................................................................................……………..ครั้ง 

            กายอุปกรณ….............................................................................................................…………….. ครั้ง 

  ๓.๑๕ การตรวจทางหองปฏิบัติการ............................................................................................................. ครั้ง  

     ๓.๑๖ การแพทยแผนไทย ......................................................................................................................... ครั้ง 

     ๓.๑๗ การสงตอผูปวย (จําแนกตามสาเหตุ) 

            (๑) เกินขีดความสามารถที่จะใหบริการ ............................................................................................. ครั้ง  

              (๒) เปนความประสงคของผูปวย ...................................................................................................… ครั้ง  

  ๓.๑๘ การใหบริการนอกสถานที่  โดย  

               (๑) จํานวนผูรับบริการเอกซเรย.........................................................................................................  คน 

               (๒) จํานวนผูรับบริการทันตกรรม ...................................................................................................... คน 

 (๓) จํานวนผูรับบริการชันสูตรพลิกศพ...............................................................................................  คน 

 (๔) จํานวนผูรับบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่….................................................................................... คน

  



             

๓ 
 

 ๓.๑๙ การตายของผูปวย 

                (๑) ตายกอนถึงสถานพยาบาล .......................................................................................................... คน 

                (๒) ตายกอนรับไวรักษาภายใน ......................................................................................................... คน                

                (๓) ตายหลังรับไวรักษาภายใน ......................................................................................................... คน 

                (๔) โรคที่เปนสาเหตุการตาย ๕ อันดับแรกของโรงพยาบาล     (ตามคูมือสอบสวนสาเหตุการตายของ                     

                  กระทรวงสาธารณสุข) 

                  ก............................................……………………………………………………………………….. คน        

                  ข. ................................................................……………………………………………………….. คน 

      ค .......................................…………………………………………………..……………………… คน  

      ง. ...................................................…………………………………………………….…………… คน 

        จ. ..................................................……………………………………….…………………………  คน 
 

๔. เครื่องมือท่ีสําคัญและยานพาหนะ 

     ๔.๑   เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร ......................................................................................................... เครื่อง 

     ๔.๒   เครื่องตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแมเหล็กไฟฟา ........................................................................ เครื่อง 

     ๔.๓   เครื่องลางไต ............................................................................................................................... เครื่อง 

     ๔.๔   เครื่องสลายนิ่ว ............................................................................................................................. เครื่อง 

     ๔.๕   เครื่องแกมมาไนฟ……………………………………………………………………...…………………เครื่อง 

     ๔.๖   เครื่องอัลตราซาวนด ……………………………………………….................................................... เครื่อง 

     ๔.๗   เครื่องเลเซอร ......….................................................................................................................... เครื่อง 

     ๔.๘   รถรับสงผูปวยฉุกเฉิน.............................................................................................….........................คัน 

     ๔.๙   รถเอกซเรย……………...........................................................................................……….......…......
คัน 
     ๔.๑๐ รถทันตกรรม……………....................................................................................................................คัน 

     ๔.๑๑ อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………… 
 

๕. ขอมูลดานคุณภาพบริการ 

     ๕.๑ ระบบพัฒนาคุณภาพบริการ 

           ๕.๑.๑.  ISO         อยูในระหวางการจัดทํา      ไดรับการรับรองจากองคกรภายนอกแลว 

          ไดรับ ISO .......................…………………………………..…………      เฉพาะสวน        ทั้งหมด 

          จาก .................................................................. เมื่อวันที่ ........................................................... 

            ๕.๑.๒. HA           อยูในระหวางการจัดทํา      ไดรับการรับรองจากองคกรภายนอกแลว 

          จาก ....................................................................เมื่อวันที่ ……................................................... 

 

 



๔ 
 

   ๕.๒ ระบบประกันสุขภาพ 

          ๕.๒.๑  เขารวมโครงการประกันสังคม     จํานวนผูประกันตน……………………………………..……….คน 

           ๕.๒.๒  เขารวมโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จํานวนผูขึ้นทะเบียน……….…………………คน 

    ๕.๓ การสงบุคลากรไปอบรมหรือฟนฟูวิชาการ  …….................……………..  เรื่อง ....................................  คน 

    ๕.๔ การจัดอบรมวิชาการหรือพัฒนาการบริการภายในจํานวน .........……….เรื่อง .............................…..…..  คน 

    ๕.๕ จํานวนการตายผูปวยหองฉุกเฉิน (Preadmission  Resuscitation  Failure) ..........................…………… คน 

    ๕.๖ จํานวนมารดาตาย ....................................................................................................................……… คน 

    ๕.๗ จํานวนทารกเกิดไรชีพ ........................................................................................................................ คน 

    ๕.๘ จํานวนทารกที่ตายกอนอายุครบ 7 วัน .........................................................................................…….. คน 

    ๕.๙ จํานวนเด็กท่ีอายุต่ํากวา 1 ปตาย ..................................................................................……………….. คน 

๖.  อัตรากําลังของบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรอ่ืนๆ 

     ๖.๑ แพทยทั่วไปและแพทยเฉพาะทาง   

         ๖.๑.๑ แพทยทั่วไปที่อยูประจํา……………………..คน   แพทยทั่วไปที่อยูบางเวลา ............................... 
คน 
            ๖.๑.๒ แพทยเฉพาะทางที่อยูประจํา  จําแนกตามสาขา 
 

เวชปฏิบัติทั่วไป   .....................… คน  ประสาทศัลยศาสตร       ......................… คน 

พยาธิวิทยาทั่วไป      .....................… คน  ศัลยศาสตรยูโรวิทยา      ......................… คน 
พยาธิวิทยากายวิภาค  .....................… คน  ศัลยศาสตรตกแตง        ......................… คน 
พยาธิวิทยาคลินิค    .....................… คน  กุมารศัลยศาสตร           ......................… คน 

อายุรศาสตร .....................… คน  ศัลยศาสตรทวารหนัก ......................… คน 
จิตเวชศาสตร         .....................… คน  ศัลยศาสตรทรวงอก ......................… คน 

ศัลยศาสตร           .....................… คน  รังสีวิทยาวินิจฉัย           ......................… คน 
สูติศาสตรนรีเวช     .....................… คน  รังสีรักษา                   ......................… คน 

กุมารเวชศาสตร      .....................… คน  เวชศาสตรนิวเคลียร      ......................… คน 
รังสีวิทยา  .....................… คน  เวชศาสตรฟนฟู         ......................… คน 

วิสัญญีวิทยา          .....................… คน  เวชศาสตรปองกัน         ......................… คน 
ประสาทวิทยา        .....................… คน  โลหิตวิทยา                 ......................… คน 

สัจวิทยา                .....................… คน  อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร ......................… คน 
จักษุวิทยา .....................… คน  อายุรศาสตรโรคหัวใจ ......................… คน 
โสต นาสิก ลาริงซวิทยา .....................… คน  อายุรศาสตรโรคทรวงอก ......................… คน 

นิติเวชศาสตร .....................… คน  อ่ืนๆ(ระบุ)………………………….. ......................… คน 
ศัลยศาสตรออรโตปดิกส .....................… คน  ……………………………………… ......................… คน 
 

 

 

 



๕ 
 

 

  ๖.๒ ทันตแพทยประจํา     .....................… คน ทันตแพทยบางเวลา ............................................คน 

   ๖.๓  ผูชวยทันตแพทย      .....................… คน 

   ๖.๔  ชางทันตกรรม .....................… คน      

   ๖.๕  เภสัชกรประจํา         .....................… คน เภสัชกรบางเวลา................................................. คน 

   ๖.๖  ผูชวยเภสัชกรรม      .....................… คน 

   ๖.๗  พยาบาลวิชาชีพประจํา  .....................… คน พยาบาลวิชาชีพบางเวลา………........................... คน 

   ๖.๘  พยาบาลเทคนิคประจํา  .....................… คน พยาบาลเทคนิคบางเวลา.......................................คน 

   ๖.๙  วิสัญญีพยาบาล .....................… คน 

   ๖.๑๐ เจาหนาท่ีพยาบาล    .....................… คน 

   ๖.๑๑ นักกายภาพบําบัดประจํา  .....................… คน นักกายภาพบําบัดบางเวลา…................................คน 

   ๖.๑๒ ผูชวยกายภาพบําบัด   .....................… คน 

   ๖.๑๓ พนักงานอาชีวบําบัด   .....................… คน 

   ๖.๑๔ พนักงานเวชกรรมฟนฟู .....................… คน 

   ๖.๑๕ นักเทคนิคการแพทยประจํา  .....................… คน นักเทคนิคการแพทยบางเวลา…............................คน 

   ๖.๑๖ นักวิทยาศาสตรการแพทย   .....................… คน 

   ๖.๑๗ เจาหนาท่ีรังสีการแพทย      .....................… คน 

   ๖.๑๘ นักโภชนาการ      .....................… คน 

    ๖.๑๙ โภชนากร           .....................… คน 

    ๖.๒๐ นักจิตวิทยา         .....................… คน 

    ๖.๒๑ นักสังคมสงเคราะห  .....................… คน 

    ๖.๒๒ นักสถิติ             .....................… คน 

    ๖.๒๓ เจาหนาที่เวชสถิติ   .....................… คน 

    ๖.๒๔ ลูกจางหรือพนักงานอื่นๆ  .....................… คน 
 
 

 

(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………… 
 

                  ( …………………………………..……… ) 
              ผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 
(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………… 

 

             ( …………………………………..………) 
            ผูดําเนินการสถานพยาบาล 

         วันที่รายงาน....................................... 
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1. โรงพยาบาล :                             ขนาด                 เตียง 
 ต้ังอยู ่:                                                                                    
 โทร :                                             โทรสาร : ............................................... 
 ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล :  ..............................................................................................................................                                                              
 ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล :  .....................................................................................................................................  
2.  ใบอนญุาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ ................................................................ 
     ใช้ได้จนถึงวันท่ี       เดือน                      พ.ศ ………………… 
3.   อาคารสถานพยาบาล 
  อาคารสถานพยาบาลได้รับอนุญาต ก่อน  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ. 2541 บังคับใช้              

       (ได้รับอนุญาตเมื่อวันท่ี  ................. เดือน.......................  พ.ศ.....................) 
  อาคารสถานพยาบาลได้รับอนุญาต ตาม  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ. 2541    

       (ได้รับอนุญาตเมื่อวันท่ี  ................. เดือน.......................  พ.ศ.....................) 
 

4.  มีหน่วยบรกิารตามกฎหมายก าหนด ดังนี ้
 1. แผนกเวชระเบียน  
 2. แผนกผู้ป่วยนอก  

 อายุรกรรม  ศัลยกรรม  สูตินรีเวชกรรม  กุมารเวชกรรม   โรคผิวหนัง  ไตเทียม          
 3. แผนกผู้ป่วยใน 
 4. แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 5. แผนกเภสัชกรรม  
 6. แผนกกายภาพบ าบัด   
 7. แผนกเทคนิคการแพทย์  
 8. แผนกรังสีวิทยา และการวินิจฉัยภาพอ่ืน 

8.1  รังสีวินิจฉัย :  เอ็กซเรย์ท่ัวไป      รังสีวินิจฉัยดวยคอมพิวเตอร์      Mammogram 
 รังสีวินิจฉัยดวย Fluoroscopy    อื่นๆ 

8.2  รังสีรักษา 
8.3  เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
8.4  Ultrasound 
8.5  การตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแมเหล็กไฟฟา (MRI) 
8.6  อื่นๆ  

  9. แผนกผ่าตัด  
 ผ่าตัดท่ัวไป  มีห้องผ่าตัด..............ห้อง 
 การผาตัดเปดหัวใจ มีห้องผ่าตัด..............ห้อง 
 หองผาตัดเล็ก  มีห้องผ่าตัด..............ห้อง 
 อ่ืนๆ  

 10. แผนกสูติกรรม 
 11. ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
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 12. ระบบควบคุมการติดเช้ือ  
 13. ระบบบ าบัดน้ าเสีย   14. ระบบไฟฟ้าส ารอง   15. ระบบน้ าส ารอง    
 16. หน่วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นตามท่ีแจ้งไว้ในการขออนุญาต 

 16.1 แผนกผู้ป่วยวิกฤต :   ICU  จ านวนเตียง ..............     CCU  จ านวนเตียง ..............        
 16.2 แผนกรักษาผู้มีบุตรยาก 
 16.3 ทันตกรรม 
 16.4 แผนกการแพทยแ์ผนไทย    
 16.5 แผนกการแพทยแ์ผนจีน     
 16.6 การสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization ) 
 16.7 ห้อง negative pressure  จ านวน ............... ห้อง 
 16.8 แผนกโภชนาการ หากใช้บริการภายนอก ระบุช่ือ..................................................... 
 16.9 แผนกซักฟอก     หากใช้บริการภายนอก ระบุช่ือ..................................................... 
 16.10 รถบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี ................................................................... 
 16.11 แผนกหน่วยจ่ายกลาง ( CSSD) หากใช้บริการภายนอก ระบุช่ือ....................................... 
 16.12 อื่นๆ  

โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  หรือ  (๑๐)   แต่จะต้องจัดให้มีบริการ
เท่าท่ีจ าเป็นได้ 
5.  ผู้ประกอบวิชาชีพทีป่ฏบิัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลาในเวลาเปดิท าการระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น. และ 
     เวลา 20.00 – 08.00 น.  โดยท าสัญญาจ้างจากผู้รบัอนุญาต 

ผูป้ระกอบวิชาชีพ/ 
ผูป้ระกอบโรคศิลปะ 

จ านวนผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2558 
หมายเหต ุ

(สมุดทะเบียน ส.พ. 9) 
เวลา 08.00 – 20.00 น. เวลา 20.00 – 08.00 น. 

ตามเกณฑ์ ตาม สพ.6 ตามเกณฑ์ ตาม สพ.6 

1. เวชกรรม      
2. การพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง      
3. เภสัชกรรม      
4. เทคนิคการแพทย์      
5. กายภาพบ าบัด      
6. รังสีเทคนิค      
กรณีมีบรกิารเพิ่มเติมต้องจดัให้มีผูป้ระกอบวิชาชีพ/ผูป้ระกอบโรคศลิปะ เพิ่มเติม ตามเวลาที่ให้บริการ 
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
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ผูป้ระกอบวิชาชีพ/ 
ผูป้ระกอบโรคศิลปะ 

จ านวนผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2558 
หมายเหต ุ

(สมุดทะเบียน ส.พ. 9) 
เวลา 08.00 – 20.00 น. เวลา 20.00 – 08.00 น. 

ตามเกณฑ์ ตาม สพ.6 ตามเกณฑ์ ตาม สพ.6 

14.       
15.       
 

6.  รายละเอยีด เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จ าเปน็ประจ าสถานพยาบาลที่รบัผู้ป่วยไว้ค้างคนื  
     ตามกฎกระทรวงก าหนดชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้  ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จ าเป็นประจ า 
     สถานพยาบาล 

 6.1  เครื่องมือ  และเครื่องใช้ท่ัวไปในแต่ละหน่วยบริการ เช่น โต๊ะ  ตู้  เตียง  เก้าอี้  อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือ 
 เปิดปิดน้ า  ภาชนะบรรจุมูลฝอยท่ัวไป  และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
 6.2  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ยาและเวชภัณฑ์  ท่ีต้องจัดให้มีในแต่ละหน่วยบริการต้องเหมาะสมกับลักษณะการ 
 ให้บริการ 
 6.3  รถเข็นนอนและรถเข็นน่ังส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 6.4  แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือช้ันหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนท่ีมั่นคง  ปลอดภัย  และต้องจัดให้ 
 เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย  หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลส ารองเพื่อ 
 ป้องกันข้อมูลสูญหาย 

6.5  แผนกผู้ป่วยนอก ต้องจัดให้ม ี    
  (ก)  ชุดตรวจโรคท่ัวไปและชุดตรวจโรคเฉพาะทาง 
  (ข)  ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
  (ค)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
  (ง)  เครื่องช่ังน้ าหนักและท่ีวัดส่วนสูงของร่างกาย 

6.6  แผนกผู้ป่วยใน ต้องจัดให้มี    
  (ก)  อุปกรณ์ประจ าหน่วยบริการ  ได้แก่ ชุดอุปกรณ์  ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 

 ชุดท าแผลฉีดยา ชุดให้ยาผู้ป่วย  ตู้เก็บเวชภัณฑ์ท่ีเหมาะสม   ชุดตรวจร่างกายเบื้องต้น 
  (ข)  อุปกรณ์ประจ าเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่  เตียงท่ีได้มาตรฐานทางการแพทย์   เครื่องดูดเสมหะ 

 ออกซิเจนอุปกรณ์ช่วยหายใจ   และมีระบบเรียกพยาบาล 
6.7  แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องจัดให้มี       

  (ก)  ชุดตรวจโรคท่ัวไป 
  (ข)  ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ  
  (ค)  เครื่องกระตุกหัวใจ 
  (ง)  เครื่องดูดเสมหะ  ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ  
  (จ)  ชุดใส่ท่อหายใจ และช่วยหายใจ 
  (ฉ)  ชุดและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เช่น การล้างสารพิษ การดามกระดูกเบื้องต้น 
  ชุดห้ามเลือด  ชุดล้างท้อง 
  (ช)  ชุดรักษาฉุกเฉิน เช่น ชุดเจาะปอด ชุดเจาะคอ ชุดให้น้ าเกลือโดยทางผ่าเส้นเลือด 
  โคมไฟส่องเฉพาะท่ี 
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  (ซ)  อ่างฟอกมือชนิดท่ีไม่ใช้มือเปิดปิดน้ า 
  (ฌ)  ระบบไฟฟ้า หรือแสงสว่างส ารอง 

6.9  แผนกเภสัชกรรม  ต้องจัดให้มี      
  (ก)  ตู้เย็นส าหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่นหรือตู้ท่ีต้องควบคุมอุณหภูมิพร้อมเทอร์โมมิเตอร์ 
  วัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ 
  (ข)  ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ  ให้มีสถานท่ีหรือตู้เก็บท่ีมี 
  กุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (ค)  อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 
  (ง)  ตู้หรือช้ันเก็บยาและเวชภัณฑ์อื่น 

6.10  แผนกกายภาพบ าบัด ต้องจัดให้มี 
  (ก)  เครื่องมือหรืออุปกรณ์  ท่ีใช้ในการตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด เช่น 

 โกนิโอมิเตอร์   สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน   และหูฟัง 
  (ข)  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากายภาพบ าบัด  รวมถึงเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.11  แผนกเทคนิคการแพทย์    ต้องจัดให้มี   
  (ก)  เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและน้ ายาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  ของ 
 ประเภทการตรวจวิเคราะห์ท่ีให้บริการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  (ข)   ตู้เย็นส าหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอย่างและน้ ายาส าหรับการตรวจวิเคราะห์ 

6.12  แผนกรังสีวิทยา   ต้องจัดให้มี       
  (ก)  อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรังส ี
  (ข)  เครื่องเอกซเรย์ท่ีได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
  (ค)  ชุดอุปกรณ์  ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ  อย่างน้อยหน่ึงชุด 
  (ง)  เครื่องล้างฟิล์ม 
  (จ)  ตู้อ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล 
  (ฉ)  เครื่องดูดเสมหะ  ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
  (ช)  ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ท างาน 

6.13  แผนกผ่าตัด ต้องจัดให้มี 
  (ก)  เตียงและโคมไฟผ่าตัดแบบมาตรฐานใช้ในการผ่าตัดทุกห้องท่ีใช้งานผ่าตัด 
  (ข)  เครื่องดมยาสลบท่ีได้มาตรฐานทางการแพทย์ และระบบแก๊สทางการแพทย์ซึ่งมีสัญญาณเตือน

อันตรายทุกห้องท่ีขออนุญาตใช้งาน 
  (ค)  ถังออกซิเจน และเครื่องดูดเสมหะส ารองพร้อมใช้งาน 
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  (ง)  ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง 
  (จ)  เครื่องมือผ่าตัดท่ีได้มาตรฐานทางการแพทย์ และเพียงพอส าหรับการผ่าตัดตามสาขาโรค 
  (ฉ)  อ่างฟอกมือชนิดท่ีไม่ใช้มือปิดเปิดน้ า 
  (ช)  ตู้เสื้อผ้า และบริเวณส าหรับเจ้าหน้าท่ีเปลี่ยนเสื้อผ้า และรองเท้า 
  (ซ)  ระบบไฟฟ้า หรือแสงสว่างส ารอง 

6.15  แผนกสูติกรรม ต้องจัดให้มี 
  (ก)  เตียงท าคลอด และโคมไฟ 
  (ข)  เตียงรอคลอดอย่างน้อยหน่ึงเตียงต่อเตียงท าคลอดหน่ึงเตียง 
  (ค)  เตียงทารกแรกคลอด 
  (ง)  ชุดอุปกรณ์  ยาและเวชภัณฑ์ ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง 
  (จ)  ระบบแก๊สทางการแพทย์  เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณ์ช่วยหายใจ 

6.15  แผนกสูติกรรม ต้องจัดให้มี (ต่อ) 
  (ฉ)  เครื่องมือท าคลอดจ านวนท่ีเพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์  
  (ช)  เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์ 
  (ซ)  อ่างฟอกมือชนิดท่ีไม่ใช้มือปิดเปิดน้ า 
  (ฌ)  อ่างอาบน้ าทารก 
  (ญ)  เครื่องช่ังน้ าหนักทารกแรกเกิด 

6.16 ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ และต้องจัดให้มี 
  (ก)  ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ าเงินติดต้ังบนหลังคารถ 
  (ข)  เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
  (ค)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
  (ง)  ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจ ารถ 
  (จ)  ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และท าแผล 

6.17  ระบบควบคุมการติดเช้ือ ต้องจัดให้มี    
  (ก)  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 
  (ข)  อ่างและบริเวณท่ีเพียงพอส าหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
  (ค)  หม้อต้ม  หม้อน่ึงหรือหม้อน่ึงอบความดันหรือระบบฆ่าเช้ือด้วยแก๊สท่ีมปีระสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือ 
  (ง)  ตู้ท่ีมิดชิดส าหรับเก็บเครื่องมือท่ีปราศจากเช้ือแล้ว  และมีเครื่องมือท่ีพร้อมใช้งาน 
  (จ)  ตู้เสื้อผ้าและบริเวณส าหรับเจ้าหน้าท่ีเปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
  (ฉ)  อุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเช้ือ 
  (ช)  รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 
  (ซ)  รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 

 6.18 ระบบบ าบัดน้ าเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 6.19 ระบบไฟฟ้าต้องจัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามีก าลังเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ที่จ าเป็น และติดต้ังไฟแสง

สว่างฉุกเฉินตามจุดท่ีจ าเป็น 
 6.20  ระบบน้ าส ารองต้องจัดให้มท่ีีเก็บกักน้ าส ารองขนาดท่ีเพียงพอส าหรับการใช้ท่ีจ าเป็น 
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7.  ในกรณีที่มีหน่วยบรกิารและระบบสนับสนุนการให้บรกิารอืน่เพิ่มเติม  โรงพยาบาลต้องจัดให้มีเครือ่งมือ
เครื่องใช้  ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จ าเปน็ประจ าแต่ละหน่วยบรกิารและระบบสนบัสนนุการใหบ้รกิารเพิ่มเติมในจ านวน
ที่เหมาะสมเพียงพอ ดังนี ้

7.1  หอผู้ป่วยหนัก  ต้องจัดให้มี 
  (ก)   หน่วยปฏิบัติการพยาบาล 
  (ข)    ชุดอุปกรณ์  ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อยหน่ึงชุด และเพิ่มข้ึนหน่ึงชุดทุก ๆ ห้าเตียง 
  (ค)   เครื่องตรวจสอบการเต้นของหัวใจอย่างน้อยหน่ึงเครื่องต่อสองเตียง 
  (ง)   เครื่องช่วยหายใจอย่างน้อยหน่ึงเครื่อง และเพิ่มข้ึนหน่ึงเครือ่งทุก ๆ สามเตียง 
  (จ)   เครื่องกระตุกหัวใจ 
  (ฉ)   เครื่องดูดเสมหะ  ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจครบทุกเตียง 
  (ซ)   เตียงนอนแบบมาตรฐาน  ซึ่งปรับศีรษะและปลายเท้าสูงต่ าได้ 
  (ซ)   ระบบเรียกพยาบาลประจ าเตียงผู้ป่วย 

 7.2 ห้องให้การรักษาต้องจัดให้มีเตียง  และอุปกรณ์ท าแผล  ฉีดยา  ใส่เฝือก  ให้เลือดและให้น้ าเกลือ 
 7.3  ห้องผ่าตัดเล็กต้องจัดให้มีเตียงและโคมไฟผ่าตัด  ชุดเครื่องมือผ่าตัดท่ัวไป  ตู้เก็บอุปกรณ์ปราศจากเช้ือ 
 และระบบไฟฟ้าและแสงสว่างส ารอง  
7.4  ห้องตรวจภายใน  และขูดมดลูก   ต้องจัดให้มี 

  (ก)  ชุดอุปกรณ์  ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอย่างน้อยหน่ึงชุด 
  (ข)  เครื่องดูดเสมหะ  ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ โคมไฟ หรืออุปกรณ์แสงสว่าง  
  เพื่อการตรวจภายใน 
  (ค)  เตียงส าหรับใช้ตรวจภายใน และใช้ขูดมดลูก 
  (ง)  ชุดตรวจภายใน  และขูดมดลูกที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
  (จ)  อ่างฟอกมือชนิดท่ีไม่ใช้มือปิดเปิดน้ า 

7.5  ห้องทารกหลังคลอด  ต้องจัดให้มี 
  (ก)  เตียงทารกหลังคลอด  และตู้อบทารกคลอดก่อนก าหนด 
  (ข)  เครื่องดูดเสมหะ  ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
  (ค)  อ่างอาบน้ าทารก 
  (ง)  เครื่องรักษาทารกตัวเหลืองด้วยแสง 

7.6  ห้องทันตกรรม ต้องจัดให้ม ี  
  (ก) ยูนิตท าฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ าลาย ระบบน้ า 

บ้วนปาก และเกา้อี้คนไข้ 
  (ข) เก้าอี้ทันตแพทย์  และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
  (ค) เครื่องเอกซเรย์ฟันท่ีได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
  (ง) หม้อน่ึงอบความดันท่ีมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือ 
  (จ) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก  ชุดรักษาคลองรากฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก ชุด

ทันตกรรมประดิษฐ์  เครื่องขูดหินน้ าลาย  และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ 
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7.7  ห้องไตเทียม ต้องจัดให้ม ี  
  (ก) เครื่องล้างไต 
  (ข) เครื่องผลิตน้ าส าหรับล้างไต 
  (ค) ชุดอุปกรณ์  ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
  (ง) เครื่องดูดเสมหะ  ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
  (จ) เครื่องกระตุกหัวใจประจ าสถานพยาบาลท่ีสามารถน ามาใช้ได้โดยสะดวก 

7.8  แผนกซักฟอก ต้องจัดให้ม ี (ถ้าใช้บริการจากบุคลภายนอกให้ส่งส าเนาเอกสารการท าสัญญา) 
  (ก) อุปกรณ์ซักรีด 
  (ข) อุปกรณ์ซักผ้าติดเช้ือ 
  (ค) ตู้เก็บเสื้อผ้า 
  (ง) อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน 

7.9  แผนกโภชนาการ ต้องจัดให้ม ี (ถ้าใช้บริการจากบุคลภายนอกให้ส่งส าเนาเอกสารการท าสัญญา) 
  (ก) โต๊ะเตรียมอาหารท่ีสะอาด 
  (ข) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารและจัดส่งอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 
  (ค) อุปกรณ์ระบายอากาศ  เครื่องดูดควัน  และอุปกรณ์ป้องกันแมลงและสัตว์รบกวน 
  (ง) ตู้เก็บอาหารท่ีสะอาดและมิดชิด 
  (จ) เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

7.10  ห้องพักศพท่ีให้บริการเก็บศพต้ังแต่ยี่สิบสี่ช่ัวโมงข้ึนไป  ต้องจัดให้มี 
  (ก) ตู้เย็นส าหรับเก็บศพ 
  (ข) รถเข็นศพ 

7.11  ยานพาหนะส าหรับให้บริการนอกโรงพยาบาลต้องมีมาตรฐาน  ดังต่อไปน้ี 
  (ก) รถเอกซเรย์เคลื่อนท่ี  ต้องมีเครื่องเอกซเรย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน    
       อันตรายจากรังสีท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับ 
       มอบหมาย  และหากมีบริการชันสูตรร่วมด้วย  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีผู้อนุญาตประกาศ 
       ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสถานพยาบาล 
  (ข) รถทันตกรรมท่ีได้มาตรฐานตามท่ีผู้อนุญาตประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
 สถานพยาบาล 
  (ค) รถปฏิบัติการชันสูตรท่ีได้มาตรฐานตามท่ีผู้อนุญาตประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ 
 คณะกรรมการสถานพยาบาล 

8.  รายละเอยีดตามกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะสถานพยาบาล และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล  
     พ.ศ.2545(ออกตามพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541) 

 8.1  อาคารสถานพยาบาลต้ังอยู่ในท าเลที่สะดวก  ปลอดภัย  และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 เหมาะสม                 ไม่เหมาะสม     

 8.2  ส าหรับสถานพยาบาลท่ีมีลักษณะเป็นโรงพยาบาล  โครงสร้างของอาคารต้องไม่ติดกับอาคาร  
       หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น 

    8.2.1   มี  เหมาะสม     ควรปรับปรุง     8.2.2   ไม่มี  
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 8.3   อาคารท่ีให้บริการผู้ป่วยต้ังแต่สามช้ันข้ึนไป  จะต้องมีลิฟท์บรรทุกเตียงผู้ป่วยอย่างน้อย 1 ตัว  หรือ 
        มีทางลาดเอียง  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 8.3.1   อาคารน้ีเป็นอาคารสูง    ......................... ช้ัน 
 8.3.2   มีลิฟท์บรรทุกเตียงผู้ป่วย 

    8.3.2.1   มี      
 เหมาะสม        
 ควรปรับปรุง       

 8.3.2.2   ไม่มี   
 8.3.3   ทางลาดเอียง  มีความชันไม่เกิน 15 องศา 

    8.3.3.1   มี      
 เหมาะสม        
 ควรปรับปรุง       

 8.3.3.2   ไม่มี 
8.4  ต้องมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ดังน้ี 

  8.4.1   ทางลาดเอียง   มีความชันไม่เกิน 15 องศา 
    8.4.1.1  มี 

  เหมาะสม        
             ควรปรับปรุง     
    8.4.1.2   ไม่มี 
  8.4.2   มีราวเกาะ หรือราวพยุงตัวส าหรับผู้พกิาร 
    8.4.2.1  มี 

  เหมาะสม        
             ควรปรับปรุง     
    8.4.2.2   ไม่มี  
  8.4.3   มีหอ้งน้ าส าหรับผู้พกิาร 
    8.4.3.1  มี 

  เหมาะสม        
             ควรปรับปรุง     

   8.4.3.2   ไม่มี  
8.5   ทางสัญจรในส่วนให้บริการผู้ป่วยต้องกว้างไม่น้อยกว่า  2  เมตร 

    8.5.1   มี      
  เหมาะสม        
  ควรปรับปรุง       

  8.5.2   ไม่มี    
  

8.6   รายละเอียดด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย 
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  8.6.1  อาคารท่ีสูงต้ังแต่ 4 ช้ันข้ึนไป นอกจากมีบันไดปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟเพิ่มอีก 1 บันได  
    8.6.1.1   มี      

 เหมาะสม        
 ควรปรับปรุง       

  8.6.1.2   ไม่มี  
 8.7   ประโยชน์ใช้สอยให้มีความสะดวก และเหมาะสมต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย 
  8.7.1  ห้องตรวจผู้ป่วยมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 9  ตารางเมตร  
    8.7.1.1   มี      

 เหมาะสม        
 ควรปรับปรุง       

 8.7.1.2   ไม่มี  
  8.7.2  ห้องผ่าตัด   มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  20  ตารางเมตร 
    8.7.2.1   มี      

  เหมาะสม        
  ควรปรับปรุง       

   8.7.2.2   ไม่มี  
  8.7.3  ห้องคลอดมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  16  ตารางเมตร 
    8.7.3.1   มี      

 เหมาะสม        
 ควรปรับปรุง       

 8.7.3.2   ไม่มี 
8.7.4  ห้องเอกซ์เรย์  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  16  ตารางเมตร 

  8.7.4.1   มี      
 เหมาะสม        
 ควรปรับปรุง       

 8.7.4.2   ไม่มี 
 9.  ส าเนาเอกสารดังต่อไปนี ้
  9.1 ส าเนาใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องก าเนิดรังสี และผลิตหรือใช้พลังงานจากเครื่องก าเนิด
รังสี จากส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
  9.2 ส าเนาแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของแหล่งก าเนิดมลพิษ แบบ ทส. 1 

 9.3 รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย แบบ ทส. 2 
 9.4 เอกสารการดูแลเครื่องมือ (แผนการบ ารุงรักษาเครื่อง, ผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration)) 
 9.5 เอกสารการดูแลระบบสนับสนุน / ระบบสาธารณูปโภค (แผนการบ ารุงรักษา, ผลการทดสอบ) 

 9.6 เอกสารการอนุญาตให้ใช้รถ รับ ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (ใบอนุญาตให้ใช้จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 
 9.7 ส าเนาใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (กรณีเข้าข่ายท่ีกฎหมายก าหนดต้องตรวจสอบอาคาร) 
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10. สรุปผลการตรวจ 
 10.1 ลักษณะของสถานพยาบาล และการประกอบกิจการของสถานพยาบาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
 10.2 ลักษณะของสถานพยาบาล และการประกอบกิจการของสถานพยาบาล  ไม่เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ผู้รับอนุญาตต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือจัดให้มีหน่วยบริการตามท่ี
กฎหมายก าหนด ดังน้ี 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
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ลงช่ือ  ..................................................... พนักงานเจ้าหน้าท่ี   ลงช่ือ  .................................................คณะท างาน 
        (......................................................)             (.....................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................   ต าแหน่ง....................................................... 
วันท่ี..............................................................   วันท่ี.............................................................. 
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ลงช่ือ  ..................................................... พนักงานเจ้าหน้าท่ี   ลงช่ือ .............................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
        (......................................................)            (................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................   ต าแหน่ง..................................................... 
วันท่ี...............................................................  วันท่ี........................................................... 
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แบบตรวจโรงพยาบาล เพ่ือ ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ปี 2561 

 

         ข้าพเจ้าผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  /  ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล  ได้รับทราบผลการตรวจ  
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลฯ  พิจารณาอนุญาตการขอเพิ่มบริการห้องไตเทียมในการประชุมดังกล่าวแล้ว  
และขอรับรองว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีมิได้ท าให้ทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการเสียหาย สูญหาย หรือเส่ือมค่า            
แต่ประการใด  
 
 
 
      ลงช่ือ  ............................................................. ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
     (.............................................................) 
          วันท่ี............................................................. 
 
 
 
       ลงช่ือ  ............................................................. ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 
               (.............................................................) 
          วันท่ี.............................................................. 
 



แบบการตรวจมาตรฐานการบริการ  ลักษณะ  และการประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(การตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน พ.ศ…………..) 

 
 

ชื่อสถานพยาบาล/โรงพยาบาล.................................................................ขนาด.......................เตียง 
 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1.  ชื่อผูประกอบกิจการสถานพยาบาล.........................................................................................................................  
2.  ชื่อผูดําเนินการสถานพยาบาล................................. ................................................................................................  
3.  ตั้งอยูเลขที่......................หมูที่............   ถนน................................................ตําบล/แขวง..................................... .. 
     อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................... ............ โทรศัพท....................................... ..... 
 

สวนที่ 2  เกณฑมาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
 

               โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ถูกตองกรณีที่จัดใหมีถูกตอง  ถาไมไดจัดใหม ี และไมถูกตองใหใส
เคร่ืองหมาย  x  ลงในชองที่ไมถูกตอง  และหากกรณีที่พบวาอาจเปนอันตรายตอผูใหบริการ   และผูรับบริการใหบันทึก 
ในชองขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขโดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสม 
 

เกณฑการตรวจ แหลงขอมูล 

 

ผลการตรวจ 
 

หมายเหตุ/
ขอเสนอแนะ 

ถูกตอง ไมถูกตอง 
 

1.  ลักษณะของสถานพยาบาล 
    1.1 อาคารสถานพยาบาลอยูในสภาพ   
          ที่ดีไมชํารุด มีการรักษาดูแลอยู 
          เสมอ 
 

    1.2  โครงสรางของอาคารโรงพยาบาล 
          เปนเอกเทศ 
 

    1.3  อาคารที่ใหบริการผูปวยตั้งแต     
           สามชั้นข้ึนไป  มีลิฟท  หรือมี 
           ทางลาดเอียงสําหรับเคลื่อนยาย 
           ผูปวย 
 

    1.4  ทางสัญจรรวมที่ใหบริการผูปวย  
           มีความกวางไมนอยกวาสองเมตร 
 

    1.5  มีสถานที่ อุปกรณอํานวยความ 
           สะดวก  และที่จอดรถสําหรับ 
           ผูพิการ 
  

    1.6  สถานที่เพื่อจัดบริการอ่ืนซึ่งเปน 
           การอํานวยความสะดวกแกผูมา 
           ใชบริการจะตองไมอยูในบริเวณ 
           แผนกผูปวยใน  และแยกเปน 
           สัดสวนโดยไมปะปนกับการให 
           บริการในบริเวณแผนกผูปวยนอก            
 

 

 
-  จากสภาพจริงที่เห็น 
-  จากการซักถาม 
 
 

-  จากสภาพจริง 
 
 

-  จากสภาพจริง 
 
 
 
 

-  จากสภาพจริง 
 
 

-  จากสภาพจริง 
 
 
 

-  จากสภาพจริง 
-  กฎกระทรวงวาดวย
ลักษณะของสถานพยาบาล 
และลักษณะการใหบริการ
ของสถานพยาบาลพ.ศ. 
2545  (หมวด 2) ขอ 5 
(6) 
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เกณฑการตรวจ แหลงขอมูล 
ผลการตรวจ 

หมายเหต/ุ
ขอเสนอแนะ 

ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

2.  ลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล 
 

    2.1   รพ.ท่ัวไป มีบริการดาน 
                 -  อายุรกรรม 
                 -  ศัลยกรรม 
                 -  กุมารเวชกรรม 
                 -  สูตินรีเวชกรรม 
 

      2.2  รพ.เฉพาะทาง............ 
 
 

      2.3  สถานพยาบาลเวชกรรมท่ัวไป 
                 มบีริการดาน 
                 -  เวชกรรม 
                 -  การพยาบาล 
                 -  เภสัชกรรม 
 

      2.4  สถานพยาบาลเวชกรรม 
                 เฉพาะทาง................. 
 

      2.5  รพ.ทันตกรรม 
 
 
 
      2.6  สถานพยาบาลทันตกรรมท่ัวไป            
 
 
 
       2.7  สถานพยาบาลทันตกรรม 
                  เฉพาะทาง................... 
       2.8  สถานพยาบาลการผดุงครรภ 
 
 
 
        2.9  สถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 
                   มีบริการดาน 
                    - เวชกรรม 
                    - การพยาบาล 
                    - กายภาพบําบัด 
 

      2.10   สถานพยาบาลการแพทย 
                แผนไทย  
 

 
 
-   ตามกฎกระทรวงวาดวยลักษณะ
ของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ใหบริการของสถานพยาบาลพ.ศ.
2545  หมวด  2 ขอ 4  (1) 

 
-   ดูจากใบอนุญาตให ประกอบ
กิจการสถานพยาบาล 
 
-  ตามกฎกระทรวงวาดวยลักษณะ
ของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ใหบริการของสถานพยาบาลพ.ศ.
2545  หมวด  2 ขอ 4  (2) 
 
 
 

-   ดูจากใบอนุญาตใหประกอบ  
    กิจการสถานพยาบาล 
 

-  กฎกระทรวงวาดวยวิชาชีพ  และ
จํานวนผูประกอบวิชาชีพใน  
สถานพยาบาล  พ.ศ.2545 หมวด  
2  ขอ  2  (2) 
 

-  ตามกฎกระทรวงวาดวยลักษณะ
ของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ใหบริการของสถานพยาบาลพ.ศ.
2545  หมวด  2 ขอ 4  (3) 
 

-  ดูจากใบอนุญาตใหประกอบ  
   กิจการสถานพยาบาล 
-  ตามกฎกระทรวงวาดวยลักษณะ
ของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ใหบริการของสถานพยาบาลพ.ศ.
2545  หมวด  2 ขอ 4  (4) 
 

-  ตามกฎกระทรวงวาดวยลักษณะ
ของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ใหบริการของสถานพยาบาลพ.ศ.
2545  หมวด  2 ขอ 4  (5) 

 
-  ตามกฎกระทรวงวาดวยลักษณะ 
ของสถานพยาบาล และลักษณะ  
การใหบริการของสถานพยาบาล 
พ.ศ.2545 หมวด  2 ขอ 4  (6) 
 

   

• ขอ 2 ประเมินตามลักษณะของสถานพยาบาล ขอใดขอหน่ึง 
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เกณฑการตรวจ แหลงขอมูล 
ผลการตรวจ 

หมายเหต/ุ
ขอเสนอแนะ 

ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

 

    2.11   สถานพยาบาลการแพทย 
                  แผนไทยประยุกต 
  
 
 

 
3. ชื่อสถานพยาบาล 
     3.1   ช่ือสถานพยาบาลถูกตองตาม 
             กฎกระทรวงวาดวยช่ือ    
             สถานพยาบาล พ.ศ. 2545 
      3.2  ช่ือไมซ้ํากันในอําเภอหรือเขต 
             จังหวัดเดียวกัน   
 
 
4.  การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ 
     สถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพใน 
    สถานพยาบาล อัตราคารักษาพยาบาล 
     คาบริการ  และสิทธิของผูปวย 
 

     4.1  มีปายชื่อสถานพยาบาลท่ีไดรับ  
            อนุญาตถูกตองติดไวในบริเวณ                             
            สถานพยาบาล หรือตัวอาคาร         
            สถานพยาบาลโดยสามารถ    
            มองเห็นไดชัดเจนอยางนอย  1   
            ปายรายละเอียดดังน้ี 
 

           4.1.1 ปายช่ือสถานพยาบาลเปน   
                    อักษรไทย หากใช  
                    ภาษาตางประเทศ ดวย 
                    ขนาดตัวอักษรตองเล็กกวา 
                    ภาษาไทย 
 

          4.1.2  แผนปายช่ือสถานพยาบาล 
                    เปนส่ีเหล่ียมผืนผา มีขนาด 
                    ไมนอยกวา  40  x  120    
                    ซม. ตัวอักษรชื่อมีขนาดไม 
                    นอยกวา 10  ซม. เลขท่ี 
                    ใบอนุญาตมีขนาดไมนอย 
                    กวา   5   ซม. 
 

  4.2  สีแผนปายและตัวอักษรในแผนปาย 
         แสดงช่ือสถานพยาบาลถูกตอง 
 
 

 
 -   ตามกฎกระทรวงวาดวยลักษณะ  
     ของสถานพยาบาล และลักษณะ  
     การใหบริการของสถานพยาบาล 
     พ.ศ.2545  หมวด  2 ขอ 4   
     (7) 
 

 
-  จากสภาพจริง 
 
 

-  จากขอมูลรายช่ือในโรงพยาบาล 
    เอกชนในเขตรับผิดชอบ 
 
 
 
 

 

 
-  จากการตรวจสอบวา ติดไวมอง 
    เห็นชัดเจนหรือไม 
 
 
 

 
-  ดูจากปายชื่อ 
 
 
 
 

 
-  จากการตรวจสอบวามีขนาดถูก 
    ตองหรือไม 
 
 
 
 
 
 

-  ตรวจสอบจากปายช่ือวาสีตัว 
   อักษรใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
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เกณฑการตรวจ แหลงขอมูล 
ผลการตรวจ หมายเหต/ุ

ขอเสนอแนะ ถูกตอง ไมถูกตอง 
   
    4.3  มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
           ผูประกอบวิชาชีพ  ผูประกอบ 
          โรคศิลปะ  ซ่ึงประกอบวิชาชีพใน 

              สถานพยาบาลท่ีไดรับอนุญาต ในท่ี    
              เปดเผย  และเห็นไดงาย 

           4.3.1  มีแผนปายชื่อ  สกุล  ของ 
                     ผูประกอบวิชาชีพ และผู                  
                     ประกอบโรคศิลปะ พรอม 
                     ท้ังระบุเลขท่ีใบอนุญาตดวย    
                     อักษรไทย ขนาดไมนอย 
                     กวา  1  ซม. 
           4.3.2  สีแผนปายใชสีนํ้าเงิน 
                     ตัวอักษรสีขาว 
           4.3.3  ติดแผนปายไวบริเวณท่ีผูใช 
                     บริการมาขอรับบริการ 
   4.4  มีการแสดงอัตราคารักษาพยาบาล 
          คาบริการในท่ีเปดเผย และเห็นได  
          งาย 
  4.5  มีแผนปายตัวอักษรไทย ขนาดความ 
         สูงตัวอักษรไมนอยกวา 10 ซม.     
         “ สอบถามอัตราคารักษาพยาบาล 
         ไดท่ีใด” 
  4.6  มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ  
         ของผูปวยไวในท่ีเปดเผย 
 
 
5.  การประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 
     5.1  มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลท่ี      
            รายละเอียดเกี่ยวกับการไดรับ 
            อนุญาตครบถวน  และตรวจสอบ 
            ได 
     5.2  มีการชําระคาธรรมเนียม โดยแสดง 
            เอกสารการชําระคาธรรมเนียมไว 
            ท่ีเปดเผย  (สพ.12) 
 

     5.3  มีการยื่นคําขอตอใบอนุญาตให 
            ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
            กอนส้ินอายุ 
 

     5.4  มีการแสดงใบอนุญาตใหประกอบ 
             กิจการสถานพยาบาลไวในท่ี 
             เปดเผย 
             

 
 
 
 
 
 
-  ซักถาม 
-  จากการตรวจดูวามีปายแสดง 
   รายชื่อผูประกอบวิชาชีพ 
   ผูประกอบโรคศิลปะเปน  
   ปจจุบัน 
      
 
 
 

 
-  ซักถาม 
-  ตรวจสอบดูวาไดแสดงไวท่ีใด 
 
 

-  ซักถาม 
-  ตรวจสอบดูวาไดแสดงไวท่ีใด 
 
 

-  ซักถาม 
-  ตรวจสอบดูวาไดแสดงไวท่ีใด 
 
 

 
 
-  มีสมุดทะเบียนท่ีมีบันทึก 
   ครบถวน  และเปนปจจุบัน 
 
 

-  ซักถาม 
-  ตรวจดูวาติดไวท่ีใด 
-  จากใบอนุญาต 
 

-  จากสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
 
 
 

- จากการสังเกตและซักถามวา 
   แสดงไวท่ีใด 
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เกณฑการตรวจ แหลงขอมูล 
ผลการตรวจ 

หมายเหต/ุขอเสนอแนะ 
ถูกตอง ไมถูกตอง 

     
    5.5   การประกอบกิจการสถานพยาบาล 
            เปนไปตามมาตรฐานการบริการท่ี 
            รัฐมนตรีประกาศ 
 

              ประกาศฉบับท่ี 5 เรื่อง 
                 มาตรฐานการใหบริการฟอก 
                 เลือดดวยเครื่องไตเทียม 
              ประกาศฉบับท่ี  6  เรื่องหลัก         
                  เกณฑการจัดการศพ 
              ประกาศฉบับท่ี  8  เรื่อง 
                 มาตรฐานการสงตอผูปวย 
 

     5.6  มีมาตรการ การชวยเหลือผูปวย 
            ฉุกเฉินตามลักษณะของ 
            สถานพยาบาล 
 

     5.7  ไมมีการแกไข เปล่ียนแปลงการ 
            ประกอบกิจการ  หรือดัดแปลง 
            อาคารเกินกวาท่ีไดรับอนุญาต 
 

5.8 การโฆษณา  หรือประกาศตาง ๆ  
       เปนไปตามกฎหมาย 

 
 

6.  การดําเนินการสถานพยาบาล 
 

     6.1  ผูดําเนินการสถานพยาบาลมีเวลา 
            ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลในเวลา  
            ราชการไมนอยกวาส่ีสิบชั่วโมงตอ   
            สัปดาหหรือตามขอตกลง 
 
     6.2  ผูดําเนินการสถานพยาบาลมีเวลา 
            ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลไมซํ้า  
            ซอนกับวัน  เวลา ท่ีปฏิบัติงานใน   
            สวนราชการ หรือหนวยงานอื่น 
 
     6.3  มีการตอใบอนุญาตใหดําเนินการ 
            สถานพยาบาลตามกําหนดทุก 2 ป 
 
     6.4  ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  
            ประกอบวิชาชีพตามสาขา ชั้น หรือ 
            แผนท่ีไดแจงไว 
 
     6.5  ผูประกอบวิชาชีพ ผูประกอบ 
            โรคศิลปะ ในโรงพยาบาลปฏิบัติ 
             หนาท่ีตรงตามสาขา ตามกฎหมาย 
             วิชาชีพน้ัน ๆ 
      
 
 
 

 

 -  ตามประกาศกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ดูจากนโยบาย 
-  จากการซักถามแพทย พยาบาล 
 

-  จากการซักถาม 
-  จากการตรวจดูพ้ืนท่ีจริง 
 
 

-  พิจารณาจากขอความโฆษณา 
    แผนพับ  หรือประกาศตาง ๆ 
 
 

 
 

-  จากการซักถาม 
-  จาก  สพ.18 
 
 
 
-  จากการซักถาม 
-  จาก  ส.พ.6 
 
 
 
-  จากใบอนุญาตใหดําเนินการสถาน  
   พยาบาล 
 
-  จากสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
-  จาก ส.พ. 6 
-  จากสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
 
-  จากการสอบถาม 
-  จากการจัดตารางเวร 
-  จากเอกสารกําหนดบทบาทหนาท่ี 
    (job Description) 
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เกณฑการตรวจ แหลงขอมูล 
ผลการตรวจ หมายเหต/ุขอเสนอแนะ 

 ถูกตอง ไมถูกตอง 
     6.6  ไมมีการรับผูปวยไวคางคืนเกิน 
           จํานวนเตียงท่ีกําหนด 
 

     6.7  สถานพยาบาลสะอาดเปนระเบียบ 
            เรียบรอย เหมาะสม และปลอดภัย 
 
7 .  จํานวนผูประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล 
 

     7.1  มีผูประกอบวิชาชีพจํานวนขั้นตํ่าตาม 
            ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวย    
            วิชาชีพ และจํานวน ผูประกอบ 
            วิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2545  
            หมวด 2 ขอ 2 
     7.2  การจัดใหมีบริการเพ่ิมเติมใหมีผูประ 
            กอบวิชาชีพตรงตามสาขาน้ัน 
     7.3  ผูประกอบวิชาชีพ ผูประกอบ 
            โรคศิลปะท่ีกําหนดตองปฏิบัติงาน 
            เต็ม เวลา คือไ มนอยกวาสัปดาห  
            ละ 40ชม. 
 

 
8.  ผูดําเนินการสถานพยาบาลตามประเภท       
     และลักษณะการใหบริการทางการแพทย  
     ของสถานพยาบาล 
 

     -   ผูดําเนินการสถานพยาบาลเปนผู 
         ประกอบวิชาชีพหรือผูประกอบโรค 
         ศิลปะตามประเภทและลักษณะการ 
         ใหบริการของสถานพยาบาล 

-  จากการซักถาม 
-  ดูจากหอผูปวย 
 

-  สังเกตจากสภาพจริงท้ังภายนอก 
   ภายในสถานพยาบาล 
 
 
 
 

- จากหลักฐาน ส.พ.6 ใบประกอบ 
   วิชาชีพท่ีสถานพยาบาลเก็บไว 
- จากสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
  
 
-  จาก ส.พ.6 
 - จากสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
-  จากตารางการจัดเวร 
-  จาก ส.พ.6 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  จากหลักฐาน สพ. 18 ใบอนุญาต    
    ประกอบวิชาชีพ หรือใบประกอบ   
    โรคศิลปะ 

   

 

9.  ชนิดและจํานวนเครื่องมือ  เครื่องใช  ยา 
     และเวชภัณฑหรือยานพาหนะที่จําเปน 
     ประจําสถานพยาบาล 
 

      9.1  มีตู   ชั้น  หรืออุปกรณท่ีเก็บ  
             เวชระเบียนม่ันคง เปนระเบียบ 
             เรียบรอยเก็บรักษาไวไดอยางนอย   
             5  ป 
      9.2  มีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและ 
             เวชภัณฑท่ัวไปท่ีจําเปนประจํา 
             สถานพยาบาล 
     9.3   เครื่องมือ เครื่องใชท่ัวไปอํานวย  
             ความสะดวกแกการใหบริการ 
             เหมาะสมกับลักษณะการใหบริการ 

 
 

 
 

-  จากการสังเกต และตรวจสอบ 
 
 
 
-  จากการสังเกต 
-  สอบถาม 
 
-  จากการตรวจดูเครื่องมือ  เครื่องใช 
-  จากการสอบถาม 
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เกณฑการตรวจ แหลงขอมูล 
ผลการตรวจ 

หมายเหต/ุขอเสนอแนะ ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

9.4  มีระบบควบคุมการติดเช้ือ 
 
 
 
 

10.  การจัดใหมี  และรายงาน หลักฐาน 
       เกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพในสถาน          
       พยาบาลและผูปวย  และเอกสารอื่น 
       ที่เกี่ยวกับรักษาพยาบาล  
 

      10.1 มีการรายงานประจําปตามแบบท่ี  
              ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด   
      10.2 มีการสงรายงานประจําปของ               
              สถานพยาบาลตามขอ 10.1   
              ตอผูอนุญาตทุกปภายในวันท่ี   
              31 มีนาคม ของปถัดไป 
 

-  จากเอกสารหรือแนวทาง   
   ปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อหรือ   
   มีคณะกรรมการควบคุมการติดเช้ือ 
-  หนวยจายกลาง 
  
 
    

 
 
-  จากสําเนาการจัดทํารายงาน          
    ( ส.พ.24 ) 
-  จากสําเนาการสงรายงานประจําป 

   

 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข........................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
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สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข(ตอ)................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

        ลงช่ือ........................................................................ผูตรวจ 

                  (...........................................................) 
 

         ลงช่ือ........................................................................ผูตรวจ 

                  (...........................................................) 

                     ลงช่ือ...................................................................ผูรับการตรวจ 

                  (...........................................................) 
           วันท่ี.................เดือน.......................ป..................... 
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แบบการตรวจมาตรฐานการบริการ  ลักษณะ  และการประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 

ขอเพ่ิม เกณฑการตรวจ 

11. อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม พ.ศ........... ถึงกันยายน พ.ศ............ ) คือ....................% 

หมายเหต ุ

- อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล หมายถึง จํานวนผูปวยท่ี discharge หรือถึงแกกรรมขณะอยูในโรงพยาบาล จํานวน     
100 คน มกีารติดเช้ือท่ีเกิดใหมขณะอยูในโรงพยาบาลก่ีคน 

- สมมติในรอบ 12 เดือนมีผูปวยท่ี discharge หรือถึงแกกรรมขณะอยูในโรงพยาบาล จํานวน 5,000 คน มีผูปวยเกิดการ  
ติดเช้ือใหมขณะอยูในโรงพยาบาล จํานวน 50 คน อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล คือ (50/5,000) x 100 = 1% 

 


	ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
	เป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่  ( ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน   ( รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน………………..เตียง
	สพ
	รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  


