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·π«∑“ß°“√µ√«®¡“µ√∞“π§≈‘π‘°‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å
(µ√«®‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ)

π‘¬“¡

ç«‘™“™’æ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬åé À¡“¬§«“¡«à“ «‘™“™’æ∑’Ë°√–∑”µàÕ¡πÿ…¬å‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â ‘Ëßµ—«Õ¬à“ß

∑“ß°“√·æ∑¬å ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬«‘∏’∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√µ√«® «‘‡§√“–Àå «‘®—¬ ·≈– °“√

√“¬ß“πº≈°“√µ√«® ‡æ◊ËÕ°“√«‘π‘®®—¬ °“√µ‘¥µ“¡°“√√—°…“ °“√æ¬“°√≥å‚√§ ·≈–°“√ªÑÕß°—π‚√§ À√◊Õ‡æ◊ËÕ

°“√ª√–‡¡‘π¿“«– ÿ¢¿“æ

çºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬åé À¡“¬∂÷ß ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·≈–√—∫„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπ

ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å®“° ¿“‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å

ç„∫Õπÿ≠“µé À¡“¬§«“¡«à“ „∫Õπÿ≠“µ‡ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å¢Õß ¿“‡∑§π‘§

°“√·æ∑¬å

ç§≈‘π‘°‡∑§π‘§°“√·æ∑¬åé ‡ªìπ ∂“πæ¬“∫“≈∑’Ë®—¥„Àâ∫√‘°“√¥â“π‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å ·≈–

¥”‡π‘π°“√‚¥¬ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ´÷Ëß‡ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å

ºŸâ¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·≈–√—∫„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å µâÕß‡ªìπºŸâ‰¥â√—∫

ª√‘≠≠“À√◊Õª√–°“»π’¬∫—µ√‡∑’¬∫‡∑à“ª√‘≠≠“ “¢“‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å®“° ∂“∫—π°“√»÷°…“∑’Ë ¿“‡∑§π‘§°“√

·æ∑¬å√—∫√Õß ‚¥¬ ¿“‡∑§π‘§°“√·æ∑¬åÕ“® Õ∫§«“¡√Ÿâ°àÕπ°Á‰¥âµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢

∑’Ë ¿“‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å°”Àπ¥ ”À√—∫ºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“®“°µà“ßª√–‡∑»´÷Ëß¡‘‰¥â¡’ —≠™“µ‘‰∑¬µâÕß‰¥â√—∫

Õπÿ≠“µ„Àâª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– “¢“‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å®“°ª√–‡∑»∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“¥â«¬

≈—°…≥–°“√µ√«®∑“ß§≈‘π‘°‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å  ‰¥â·°à

°“√µ√«®∑“ß‡§¡’§≈‘π‘° ·≈–æ‘…«‘∑¬“ ‰¥â·°à °“√µ√«®À“√–¥—∫ “√‡§¡’ ¬“ ·≈– “√æ‘…„π‡≈◊Õ¥

ªí  “«– πÈ”‰¢ —πÀ≈—ß À√◊ÕπÈ”®“° à«πµà“ß Ê ¢Õß√à“ß°“¬ ‡™àπ √–¥—∫πÈ”µ“≈„π‡≈◊Õ¥ √–¥—∫‰¢¡—π °“√µ√«®

°“√∑”ß“π¢Õß‰µ °“√∑”ß“π¢Õßµ—∫ °“√«—¥√–¥—∫ŒÕ√å‚¡πµà“ß Ê

°“√µ√«®∑“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π«‘∑¬“§≈‘π‘° ·≈–™’«‚¡‡≈°ÿ≈  ‰¥â·°à  °“√µ√«®‚¥¬Õ“»—¬À≈—°∑“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π

«‘∑¬“ ‡æ◊ËÕ™à«¬«‘π‘®©—¬¿“«–‚√§µ‘¥‡™◊ÈÕµà“ß Ê ‡™àπ ‚√§‡Õ¥ å ‰«√— µ—∫Õ—°‡ ∫ ‚√§ ‘́øî≈‘   ·≈–°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫

¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π‚√§

°“√µ√«®∑“ß‚≈À‘µ«‘∑¬“ ‰¥â·°à °“√µ√«®∑“ß‚≈À‘µ«‘∑¬“ µ√«®À“ª√‘¡“≥·≈–≈—°…≥–¢Õß

‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ß·≈–‡¡Á¥‡≈◊Õ¥¢“« §«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß‡≈◊Õ¥ ∑¥ Õ∫°≈‰°°“√·¢Áßµ—«¢Õß‡≈◊Õ¥  ·≈–§«“¡º‘¥ª°µ‘

∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡¢Õß‚√§‡≈◊Õ¥ °“√µ√«®À¡Ÿà‡≈◊Õ¥

°“√µ√«®∑“ß®ÿ≈™’««‘∑¬“§≈‘π‘° ‰¥â·°à °“√‡æ“–‡≈’È¬ß‡™◊ÈÕ∑’Ë‡ªìπ “‡Àµÿ¢Õß‚√§ °“√·¬°™π‘¥¢Õß

‡™◊ÈÕ‚√§µà“ß Ê °“√∑¥ Õ∫§«“¡‰«¢Õß‡™◊ÈÕµàÕ¬“ªØ‘™’«π– °“√¬âÕ¡‡™◊ÈÕ·∫∫µà“ßÊ ‡æ◊ËÕµ√«®¥â«¬°≈âÕß®ÿ≈∑√√»πå

°“√»÷°…“∑“ß√–∫“¥«‘∑¬“

°“√µ√«®∑“ß®ÿ≈∑√√»πå»“ µ√å§≈‘π‘° ‰¥â·°à °“√µ√«®ªí  “«– ‡æ◊ËÕ¥Ÿ‡´≈≈å·≈–º≈÷°µà“ßÊ °“√

µ√«®Õÿ®®“√–‡æ◊ËÕÀ“‰¢àæ¬“∏‘·≈–¥Ÿ¿“«–µ‘¥‡™◊ÈÕ °“√µ√«®π—∫‡´≈≈å„ππÈ”§—¥À≈—Ëßµà“ß Ê °“√µ√«®πÈ”Õ ÿ®‘

°“√µ√«®‡≈◊Õ¥‡æ◊ËÕÀ“ª“√“ ‘µ„π‡≈◊Õ¥  ‡™àπ  ¡“≈“‡√’¬  ‚√§‡∑â“™â“ß  (‰¡‚§√øî≈“‡√’¬)  ‡ªìπµâπ
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‡°≥±å°“√µ√«®Õπÿ≠“µ§≈‘π‘°‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å

 à«π∑’Ë  1   ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª

„Àâ°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥„π™àÕß«à“ß∑ÿ°™àÕß„Àâ§√∫∂â«π

 à«π∑’Ë  2   °“√µ√«®≈—°…≥– ∂“πæ¬“∫“≈‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å

1. ≈—°…≥–‚¥¬∑—Ë«‰ª¢Õß ∂“πæ¬“∫“≈

1.1 µ—ÈßÕ¬Ÿà„π∑”‡≈∑’Ë –¥«° ª≈Õ¥¿—¬  ·≈–‰¡à‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ

1.2 Õ“§“√µâÕß¡—Ëπ§ß·¢Áß·√ß  ‰¡àÕ¬Ÿà„π ¿“æ™”√ÿ¥À√◊Õ‡ ’Ë¬ßµàÕÕ—πµ√“¬®“°°“√„™â Õ¬

1.3 ¡’æ◊Èπ∑’Ë„Àâ∫√‘°“√‰¡àµË”°«à“  20  µ“√“ß‡¡µ√ (æ◊Èπ∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ ‰¥â·°à ∫√‘‡«≥∑’Ë¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å

°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√  ‡™àπ  ∫√‘‡«≥∑’Ë‡®“–‡≈◊Õ¥  ∫√‘‡«≥∑’Ë·®âßº≈°“√µ√«®œ≈œ)

1.4 °“√ —≠®√·≈–°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬ºŸâªÉ«¬µâÕß°√–∑”‰¥â‚¥¬ –¥«°‚¥¬‡©æ“–‡¡◊ËÕ‡°‘¥

¿“«–©ÿ°‡©‘π

1.5 „π°√≥’„™âæ◊Èπ∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√ ∂“πæ¬“∫“≈„πÕ“§“√‡¥’¬«°—∫°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õ◊Ëπ

µâÕß·∫àß ∂“π∑’Ë„Àâ™—¥‡®π ·≈–°‘®°“√Õ◊Ëππ—ÈπµâÕß‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊ÕπµàÕ°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ„π ∂“π

æ¬“∫“≈π—Èπ

1.6 °√≥’∑’Ë¡’°“√„Àâ∫√‘°“√¢Õß ∂“πæ¬“∫“≈À≈“¬≈—°…≥–À√◊ÕÀ≈“¬ “¢“√«¡Õ¬Ÿà„πÕ“§“√

‡¥’¬«°—π ®–µâÕß¡’°“√·∫àß —¥ à«π„Àâ™—¥‡®π ·≈–·µà≈– —¥ à«πµâÕß¡’æ◊Èπ∑’Ë ·≈–≈—°…≥–µ“¡¡“µ√∞“π ¢Õß°“√„Àâ

∫√‘°“√π—ÈπÊ

1.7 æ◊Èπ∑’Ë°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ ∂“πæ¬“∫“≈®–µâÕß‰¡àµ—ÈßÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ë‡¥’¬«°—∫ ∂“π∑’Ë¢“¬¬“

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¬“

1.8 æ◊Èπ∑’Ë°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ ∂“πæ¬“∫“≈®–µâÕß‰¡àµ—ÈßÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ë‡¥’¬«°—∫°“√ª√–°Õ∫

Õ“™’æÕ◊Ëπ

1.9 ¡’· ß «à“ß‡æ’¬ßæÕ  ·≈–‡À¡“– ¡°—∫≈—°…≥–∫√‘°“√∑’Ë¡’

1.10 ¡’°“√√–∫“¬Õ“°“»∑’Ë¥’ ‰¡à¡’°≈‘ËπÕ—∫∑÷∫ °√≥’∑’Ëµ‘¥µ—Èß‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»µâÕßµ‘¥µ—Èßæ—¥≈¡

¥Ÿ¥Õ“°“»√–∫“¬ÕÕ°πÕ°Õ“§“√ ∑—Èßπ’È À“°¡’§«“¡ ŸßΩÑ“‡æ¥“ππâÕ¬°«à“ 2.60 ‡¡µ√ ºŸâ¢Õ√—∫Õπÿ≠“µœ

µâÕß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π«à“√–∫∫√–∫“¬Õ“°“» “¡“√∂∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.11 ∫√‘‡«≥∑—Èß¿“¬πÕ°·≈–¿“¬„πµâÕß –Õ“¥‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

1.12 ®—¥·∫àßæ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ ·≈–¡’ ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·°àºŸâ√—∫∫√‘°“√·≈–≠“µ‘

‡™àπ ¡’∑’Ëæ—°§Õ¬¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√®”π«π‡À¡“– ¡

1.13 ¡’æ◊Èπ∑’Ë„Àâ∫√‘°“√‡ªìπ —¥ à«π ·≈–¡‘¥™‘¥ (æ◊Èπ∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ ‰¥â·°à ∫√‘‡«≥∑’Ë¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫

ºŸâ√—∫∫√‘°“√ ‡™àπ ∫√‘‡«≥∑’Ë‡®“–‡≈◊Õ¥ ∫√‘‡«≥∑’Ë·®âßº≈°“√µ√«® ∫√‘‡«≥ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√ ÀâÕßπÈ” ÀâÕß â«¡œ≈œ)

1.14 ¡’√–∫∫§«∫§ÿ¡°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë‡À¡“– ¡ (µ√«® Õ∫°“√∑”§«“¡ –Õ“¥ ·≈–°“√∑”„Àâ

‡§√◊ËÕß¡◊Õª√“»®“°‡™◊ÈÕ„πÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√)
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Õÿª°√≥å∑“ß°“√·æ∑¬å  √«¡∂÷ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â  ·≈–æ◊Èπº‘«µà“ßÊ ∑’ËµâÕß —¡º— °—∫‡≈◊Õ¥À√◊Õ

 “√§—¥À≈—Ëß®“°ºŸâ√—∫∫√‘°“√µâÕß‰¥â√—∫°“√∑”§«“¡ –Õ“¥ ·≈–°“√∑”≈“¬‡™◊ÈÕÀ√◊Õ∑”„Àâª√“»®“°‡™◊ÈÕ

Õ¬à“ß‡À¡“– ¡‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√·æ√à°√–®“¬‡™◊ÈÕ‰ª ŸàºŸâ√—∫∫√‘°“√ ¥—ßπ—Èπ∫ÿ§≈“°√ºŸâ„Àâ∫√‘°“√®÷ßµâÕß∑√“∫«‘∏’

°“√∑”§«“¡ –Õ“¥ °“√∑”≈“¬‡™◊ÈÕ À√◊Õ∑”„Àâ‡§√◊ËÕß¡◊Õµà“ß Ê ª√“»®“°‡™◊ÈÕ ¥â«¬«‘∏’°“√∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫

™π‘¥ª√–‡¿∑ ·≈–≈—°…≥–°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‚¥¬ ∂“πæ¬“∫“≈§«√¡’·π«∑“ß°“√§«∫§ÿ¡·≈–ªÑÕß°—π°“√

µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë¥’ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°¡’°“√®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ À√◊Õ·ºπ¿Ÿ¡‘· ¥ß¢—ÈπµÕπ°“√∑”§«“¡ –Õ“¥·≈–∑”„Àâ

‡§√◊ËÕß¡◊Õª√“»®“°‡™◊ÈÕ ¡’Õÿª°√≥å∑’Ë„™â∑”„Àâ‡§√◊ËÕß¡◊Õª√“»®“°‡™◊ÈÕ ·≈–· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß«— ¥ÿ À√◊Õ

Õÿª°√≥å∑’Ëª√“»®“°‡™◊ÈÕ ‡™àπ √–∫ÿ«—π ‡¥◊Õπ ªï ∑’Ëπ÷Ëß/«—π ‡¥◊Õπ ªï∑’Ë‡ª≈’Ë¬ππÈ”¬“ À√◊Õ«—π ‡¥◊Õπ ªï ∑’Ëº≈‘µ

·≈–À¡¥Õ“¬ÿ„π  Disposable  set

1.15 ¡’¿“™π–„ à¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ  („™â∂ÿß ’·¥ß  ‡¢’¬π¢âÕ§«“¡ ç¢¬–µ‘¥‡™◊ÈÕé) ·¬°µà“ßÀ“°

®“°¿“™π–„ à¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ª  ·≈–¡’°“√°”®—¥Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

1.16 ¡’‡§√◊ËÕß¡◊Õ¥—∫‡æ≈‘ßÕ¬Ÿà„π ¿“ææ√âÕ¡„™âß“π µ‘¥µ—Èß‚¥¬„Àâ à«π∫π ÿ¥¢Õßµ—«‡§√◊ËÕß

 Ÿß®“°√–¥—∫æ◊ÈπÕ“§“√‰¡à‡°‘π 1.50 ‡¡µ√ Õ¬Ÿà„π∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ “¡“√∂Õà“π§”·π–π”°“√„™â‰¥âµ“¡™π‘¥·≈–

¢π“¥Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß¥—ßπ’È§◊Õ

1) „π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—≠≠—µ‘¢Õß°√ÿß‡∑æ¡À“π§√  ‡√◊ËÕß§«∫§ÿ¡

Õ“§“√ æ.». 2544  ¢âÕ 78 ·≈–¢âÕ  79  §◊Õ

°) ‚ø¡‡§¡’ ¢π“¥∫√√®ÿ‰¡àπâÕ¬°«à“  10  ≈‘µ√  À√◊Õ

¢) °ä“´§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ¢π“¥∫√√®ÿ‰¡àπâÕ¬°«à“ 4 °‘‚≈°√—¡ À√◊Õ

§) ºß‡§¡’·Àâß¢π“¥∫√√®ÿ‰¡àπâÕ¬°«à“ 4 °‘‚≈°√—¡ (10 ªÕπ¥å) À√◊Õ

ß) ‡§√◊ËÕß¥—∫‡æ≈‘ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∑’¬∫‡∑à“

2)  à«π¿Ÿ¡‘¿“§„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—≠≠—µ‘¢Õß∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ Ê

1.17 ¡’ÀâÕßπÈ”ÀâÕß â«¡∑’Ë∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–Õ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷ËßÀâÕß °√≥’∑’Ë ∂“πæ¬“∫“≈µ—ÈßÕ¬Ÿà„π

»Ÿπ¬å°“√§â“À√◊Õ‚√ß·√¡  ∂“π»÷°…“  Õπÿ≠“µ„Àâ„™âÀâÕßπÈ”ÀâÕß â«¡√«¡‰¥â

2. °“√· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫™◊ËÕ ∂“πæ¬“∫“≈ ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ„π ∂“πæ¬“∫“≈

Õ—µ√“§à“√—°…“æ¬“∫“≈ §à“∫√‘°“√ ·≈–  ‘∑∏‘ºŸâªÉ«¬  µ“¡°Æ°√–∑√«ß

2.1 ¡’ªÑ“¬™◊ËÕ ∂“πæ¬“∫“≈Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ªÑ“¬ ¡’≈—°…≥–¥—ßµàÕ‰ªπ’È

1) ªÑ“¬¡’§«“¡°«â“ß X ¬“« ‰¡àπâÕ¬°«à“ 40 ´¡. X 120 ´¡.

2) · ¥ßª√–‡¿∑·≈–≈—°…≥–∂Ÿ°µâÕß

3) µ—«Õ—°…√‡ªìπ¿“…“‰∑¬  µ—«Õ—°…√· ¥ß™◊ËÕ ∂“πæ¬“∫“≈¡’§«“¡ Ÿß‰¡àπâÕ¬°«à“

10 ´¡. µ—«Õ—°…√· ¥ßª√–‡¿∑ ≈—°…≥– ·≈–‡≈¢∑’Ë„∫Õπÿ≠“µ„Àâµ—Èß ∂“πæ¬“∫“≈ ¡’§«“¡ Ÿß‰¡àπâÕ¬°«à“

5 ´¡. ∂â“¡’ªÑ“¬™◊ËÕ¿“…“µà“ßª√–‡∑»¥â«¬ µ—«Õ—°…√· ¥ß™◊ËÕ ∂“πæ¬“∫“≈ ®–µâÕß¡’¢π“¥‡≈Á°°«à“¿“…“‰∑¬

4)  ’æ◊Èπ·≈– ’µ—«Õ—°…√ ∂Ÿ°µâÕß (§≈‘π‘°‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å„™âæ◊Èπ∑’Ë ’¢“« µ—«Õ—°…√

 ’‡≈◊Õ¥À¡Ÿ)

2.2 µ‘¥µ—ÈßªÑ“¬™◊ËÕ ∂“πæ¬“∫“≈„πµ”·Àπàß∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π®“°¿“¬πÕ° °√≥’µ—Èß§≈‘π‘°

‡∑§π‘§°“√·æ∑¬åÕ¬Ÿà„π∑’Ëµ—Èß‡¥’¬«°—∫ ∂“πæ¬“∫“≈Õ◊Ëπ Ê µâÕß¡’ªÑ“¬™◊ËÕ§≈‘π‘°‡∑§π‘§°“√·æ∑¬åµ‘¥µ—Èß∫√‘‡«≥

Àπâ“ ∂“πæ¬“∫“≈π—Èπ Ê ¥â«¬
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2.3 ™◊ËÕ ∂“πæ¬“∫“≈‰¡à¡’¢âÕ§«“¡≈—°…≥–™—°™«π‚ÕâÕ«¥‡°‘π®√‘ß À√◊ÕÕ“® ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®º‘¥

2.4 ™◊ËÕ ∂“πæ¬“∫“≈‰¡à´È”°—π„π‡¢µ À√◊ÕÕ”‡¿Õ‡¥’¬«°—π

2.5 §«√¡’¢âÕ§«“¡· ¥ß«—π ‡«≈“ ∑’Ë„Àâ∫√‘°“√‰«â‚¥¬‡ªî¥‡º¬

2.6 ºŸâ√—∫Õπÿ≠“µµâÕß· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ  “¢“‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å

„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬·≈–‡ÀÁπ‰¥âßà“¬ ≥  ∂“πæ¬“∫“≈·Ààßπ—Èπ ¥—ßπ’È

1) ®—¥∑”ªÑ“¬· ¥ß ™◊ËÕ·≈– °ÿ≈¢ÕßºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å æ√âÕ¡∑—Èß√–∫ÿ

‡≈¢∑’Ë„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å „ÀâÕà“π‰¥â™—¥‡®π¥â«¬Õ—°…√‰∑¬¡’¢π“¥ Ÿß‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 ́ ¡.

2) · ¥ß√Ÿª∂à“¬∑’Ë∂à“¬‰¡à‡°‘π 1 ªï ¢π“¥§«“¡°«â“ß‰¡àπâÕ¬°«à“ 8 ´¡. §«“¡¬“«

‰¡àπâÕ¬°«à“ 13 ´¡.

3)  ’¢Õß·ºàπªÑ“¬ „Àâ„™â ’πÈ”‡ß‘π ·≈–µ—«Õ—°…√„π·ºàπªÑ“¬„Àâ„™â ’¢“«

4) „Àâµ‘¥·ºàπªÑ“¬‰«â„π∫√‘‡«≥∑’ËºŸâ√—∫∫√‘°“√¡“µ‘¥µàÕ¢Õ„™â∫√‘°“√

2.7 · ¥ßÕ—µ√“§à“∫√‘°“√  ·≈–§à“√—°…“æ¬“∫“≈„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬‡ÀÁπ‰¥âßà“¬

2.8 ¡’ªÑ“¬· ¥ß„ÀâºŸâ√—∫∫√‘°“√∑√“∫«à“ “¡“√∂ Õ∫∂“¡Õ—µ√“§à“∫√‘°“√‰¥â®“°∑’Ë„¥

2.9 · ¥ß§”ª√–°“» ‘∑∏‘ºŸâªÉ«¬‰«â„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬ ·≈–‡ÀÁπ‰¥âßà“¬

2.10 °√≥’¡’°“√‚¶…≥“ ∂“πæ¬“∫“≈ ¢âÕ§«“¡µâÕß‰¡à¡’≈—°…≥–‚ÕâÕ«¥ À√◊Õ ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®

º‘¥‰¡à¡’≈—°…≥–™—°™«π„Àâ¡“√—∫∫√‘°“√  ‰¡à¡’≈¥·≈°·®°·∂¡  ·≈–„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°Ø°√–∑√«ß ·≈–ª√–°“»

°√–∑√«ß

2.11 ¡’ªÑ“¬‡§√◊ËÕßÀ¡“¬Àâ“¡ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë

3. ™π‘¥·≈–®”π«π‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â ¬“·≈–‡«™¿—≥±å ∑’Ë®”‡ªìπª√–®” ∂“πæ¬“∫“≈

3.1 ‡«™√–‡∫’¬π

1) ¡’µŸâ À√◊Õ™—Èπ À√◊ÕÕÿª°√≥å‡°Á∫‡«™√–‡∫’¬π∑’Ë¡—Ëπ§ß ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–µâÕß®—¥„Àâ‡ªìπ

√–‡∫’¬∫ “¡“√∂§âπÀ“‰¥âßà“¬ À√◊Õ∂â“‡ªìπ√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√åµâÕß®—¥„Àâ¡’√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ ”√Õß‡æ◊ËÕªÑÕß°—π

¢âÕ¡Ÿ≈ Ÿ≠À“¬´÷ËßÕ“®®—¥·¬°‡ªìπ·ºπ°‡«™√–‡∫’¬π‚¥¬‡©æ“–°Á‰¥â

2) ¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡∑–‡∫’¬πºŸâ√—∫∫√‘°“√   ”À√—∫∫—π∑÷°°“√¡“√—∫∫√‘°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

Õ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’√“¬°“√µàÕ‰ªπ’È

°) ™◊ËÕ  π“¡ °ÿ≈  Õ“¬ÿ‡æ»¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

¢) ‡≈¢∑’Ëª√–®”µ—«ºŸâ√—∫∫√‘°“√

§) «—π ‡¥◊Õπ ªï ∑’Ë¡“√—∫∫√‘°“√

ß) °“√«‘π‘®©—¬‚√§

     3) ¡’∫—µ√ºŸâ√—∫∫√‘°“√ (OPD card) ∑’Ë “¡“√∂∫—π∑÷° √“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

°) ™◊ËÕ ∂“πæ¬“∫“≈

¢) ‡≈¢∑’Ëª√–®”µ—«ºŸâ√—∫∫√‘°“√

§) «—π ‡¥◊Õπ ªï ∑’Ë¡“√—∫∫√‘°“√

ß) ™◊ËÕ  π“¡ °ÿ≈ Õ“¬ÿ ‡æ» ∑’ËÕ¬Ÿà  À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√
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®) ª√–«—µ‘Õ“°“√ªÉ«¬ °“√·æâ¬“ º≈°“√µ√«®∑“ß√à“ß°“¬ (∂â“¡’) ·≈–º≈°“√µ√«®

∑“ßÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√™—π Ÿµ√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

©) °“√«‘π‘®©—¬‚√§ (∂â“¡’)

™) °“√√—°…“  (∂â“¡’)

´) ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕºŸâª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª–ºŸâ„Àâ°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå

3.2 ‡§√◊ËÕß„™â∑—Ë«‰ª ®–µâÕß®—¥„Àâ¡’

1) ¡’‚µä– ”À√—∫„Àâ∫√‘°“√

2) ¡’µŸâ À√◊Õ™—Èπ‡°Á∫Õÿª°√≥å ”À√—∫‡°Á∫ ‘Ëß àßµ√«® À√◊Õ‡°Á∫Õÿª°√≥å ”À√—∫°“√µ√«®

«‘‡§√“–Àå

3) Õà“ß≈â“ß¡◊Õæ√âÕ¡Õÿª°√≥å∑”§«“¡ –Õ“¥

3.3 ‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊ÕÕÿª°√≥å „π°“√‡°Á∫ ‘Ëß àßµ√«®æ√âÕ¡Õÿª°√≥å∑”§«“¡ –Õ“¥·≈–°“√µ√«®

¥—ßπ’È (µâÕßæ‘®“√≥“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘°“√∑’Ë®—¥„Àâ¡’)

1) °≈âÕß®ÿ≈∑√√»πå∑’Ë¡’°”≈—ß¢¬“¬∂÷ßæ—π‡∑à“

2) ‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊ÕÕÿª°√≥å∑’Ë„™â„π°“√µ√«®π—∫®”π«π‡´≈≈å

3) ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘‡§√“–Àå§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß “√∑’Ë¡‘„™à‡§√◊ËÕß∑’Ë„™â„π∫â“π À√◊Õ¢â“ß‡µ’¬ßºŸâªÉ«¬

4) ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊ÕÕÿª°√≥å§«∫§ÿ¡Õÿ≥À¿Ÿ¡‘„π°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå

5) µŸâ‡¬Áπ ”À√—∫‡°Á∫√—°…“ ‘Ëß àßµ√«® À√◊Õ„™â‡°Á∫πÈ”¬“ ”À√—∫°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå ‚¥¬

µŸâ‡¬Áππ—ÈπµâÕß‰¡à¡’Õ“À“√À√◊Õ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ª–ªπ

6) ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÕ◊Ëπ Ê µ“¡ª√–‡¿∑¢Õß°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå∑’Ë®—¥„Àâ¡’

„π°√≥’∑’Ë§≈‘π‘°‰¡à¡’‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊ÕÕÿª°√≥å µ“¡¢âÕ 1-5 µâÕß¡’‡Àµÿº≈ª√–°Õ∫ ‡™àπ

‰¡à¡’°“√‡ªî¥∫√‘°“√µ√«®„π√“¬°“√∑’ËµâÕß„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ¥—ß°≈à“« À√◊Õ¡’‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â‡∑§‚π‚≈¬’Õ◊Ëπ∑¥·∑π‰¥â

µ—«Õ¬à“ß‡™àπ °“√‡ªî¥∫√‘°“√µ√«®‡©æ“–‡§¡’§≈‘π‘° ‰¡à®”‡ªìπµâÕß¡’°≈âÕß®ÿ≈∑√√»πå  °“√∫√‘°“√µ√«®‚§√‚¡‚´¡

À√◊Õ DNA ‰¡à®”‡ªìπµâÕß¡’‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß “√ À√◊Õ‡§√◊ËÕßπ—∫®”π«π‡´≈≈å

3.4 ¡’√–∫∫ª√– “π°“√ àßµàÕºŸâ√—∫∫√‘°“√‰ª¬—ß ∂“πæ¬“∫“≈∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â‡§’¬ß ‡¡◊ËÕ‡°‘¥

¿“«–©ÿ°‡©‘π„π°√≥’„Àâ∫√‘°“√ºŸâªÉ«¬‚¥¬µ√ß

ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ



  บันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกเทคนิคการแพทย  
(ตรวจเพื่ออนุญาตประกอบกิจการ) 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
  

ตามที่ (ระบุชื่อเต็ม / ของบุคคล /นิติบุคคล)……………………………………………………………...………….… 

..........................................................................................................................ไดยื่นคําขอประกอบกิจการสถานพยาบาล  

และ……………………………………………………………………………….………...ไดยื่นคําขอดําเนินการสถานพยาบาล

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

สถานพยาบาลชื่อ………………………………………………..…………………….............................................................. 

ตั้งอยูเลขที่……………………….ซอย/ตรอก……………………..…….ถนน………………..…………หมูท่ี……………...… 

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

วัน เวลา เปดทําการ………………………………………………………………………………………………………………... 

การบริการที่จัดใหมีเพ่ิมเติม…….……………………………………………….…………….................................................. 

คณะทํางานตรวจอนุญาต ไดมาตรวจตามที่ขออนุญาตแลวเมื่อวันที่…….………………….ปรากฏผลการตรวจดังนี้คือ  
 

ลักษณะที่ตั้ง   □ อาคารสถานพยาบาลโดยเฉพาะ      □ อาคารอยูอาศัย                □ หองแถว 

         □ ตึกแถว                                           □ บานแถว                        □ บานแฝด          

                   □ ศูนยการคา                                      □อาคารพาณิชย......ชั้น ตั้งอยูชั้นที่…………………………….

         □ อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………………………… 
 

บริการที่จัดใหมี  การตรวจทางเคมีคลินิก   
   การตรวจทางภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 

   การตรวจทางโลหิตวิทยา 

   การตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก   
   การตรวจทางจุลทรรศนศาสตรคลินิก  
   อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………………………… 
 
สวนที่ 2 การตรวจลักษณะสถานพยาบาล 

 

โปรดใสเครื่องหมาย     ใน □ ใชเครื่องหมาย    เม่ือถูกตอง   และเครื่องหมาย   X  เม่ือไมจัดใหมีหรือไม

ถูกตอง  ในกรณีไมมีบริการที่เก่ียวของในหัวขอนั้นๆ ใหทําเครื่องหมาย  –  ใน □ 

 

1. ลักษณะโดยทั่วไปของสถานพยาบาล  

□  1.1 ตั้งอยูในทําเลท่ีสะดวก ปลอดภัย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  

 □ 1.2 อาคารตองม่ันคงแข็งแรง ไมอยูในสภาพชํารุดหรือเสี่ยงตออันตรายจากการใชสอย   

 □ 1.3 มีพ้ืนที่โดยรวมไมต่ํากวา  20 ตารางเมตร  

 □ 1.4 การสัญจรและการเคลื่อนยายผูปวยตองกระทําไดโดยสะดวก โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน   

 □ 1.5 ในกรณีใชพ้ืนที่ในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอื่น    ตองแบงสถานที่ใหชัดเจน    และกิจการอื่นนั้น 
            ตองไมกระทบกระเทือนตอการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนั้น 
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 □ 1.6 กรณีท่ีมีการใหบริการของสถานพยาบาล หลายลักษณะหรือหลายสาขารวมอยูในอาคารเดียวกัน     
            จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน  และแตละสัดสวนตองมีพ้ืนที่และลักษณะตามมาตรฐานของการ 
            ใหบริการนั้นๆ 

□  1.7 พ้ืนที่สถานพยาบาลตองไมตั้งอยูในพ้ืนที่เดียวกับสถานที่ขายยาตามกฎหมายวาดวยยา   

 □ 1.8 พ้ืนที่สถานพยาบาลตองไมตั้งอยูในพ้ืนที่เดียวกับการประกอบอาชีพอ่ืน   

 □ 1.9  มีแสงสวางเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะบริการท่ีมี   

 □ 1.10 มีการระบายอากาศที่ดี ไมมีกลิ่นอับทึบ  

 □ 1.11 บริเวณทั้งภายนอกและภายในตองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย  

 □ 1.12 จัดแบงพ้ืนที่ใชสอยอยางเหมาะสม และมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการและญาติ เชน มีท่ีพักคอย  
              ของผูรับบริการจํานวนเหมาะสม 

 □ 1.13 มีพ้ืนที่ใหบริการเปนสัดสวน 

 □ 1.14 มีระบบควบคุมการติดเชื้อท่ีเหมาะสม (นอกเหนือจากพิจารณาในภาพรวมแลว ใหตรวจสอบการทําความ 
              สะอาด และทําใหเครื่องมือปราศจากเชื้อ ในหองปฎิบัติการหรือบริเวณที่ลางอุปกรณ) 

 □ 1.15 มีภาชนะใสมูลฝอยติดเชื้อ(ใชถุงสีแดง เขียนขอความ“ขยะติดเชื้อ”) แยกตางหากจากภาชนะใสมูลฝอย 

              ท่ัวไปและมีการกําจัดอยางเหมาะสม  

□  1.16 มีเครื่องดับเพลิงชนิดและขนาดที่เหมาะสม กับหองปฏิบัติการ ตามท่ีกฎหมายทองถ่ินบัญญัติ  และอยูใน 
              สภาพพรอมใชงาน ติดตั้งในที่มองเห็นไดชัดเจน 

□  1.17 มีหองน้ําหองสวมที่ถูกสุขลักษณะอยางนอยหนึ่งหอง    
 
2.  การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือสถานพยาบาล  ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  อัตราคารักษาพยาบาล      

คาบริการ  และสิทธิผูปวย  

               □ 2.1  มีปายชื่อสถานพยาบาล เปนไปตามกฎกระทรวง  

   □ 2.2   ติดตั้งปายชื่อสถานพยาบาลในตําแหนงท่ีมองเห็นไดชัดเจนจากภายนอก 

   □ 2.3   ชื่อสถานพยาบาลไมมีขอความลักษณะชักชวนโออวดเกินจริง  หรืออาจสื่อใหเขาใจผิด 

   □ 2.4   ชื่อสถานพยาบาลไมซ้ํากันในเขต หรืออําเภอเดียวกัน 

   □ 2.5   มีขอความแสดงวัน เวลา ท่ีใหบริการไวโดยเปดเผย 

   □ 2.6   ผูรับอนุญาตตองแสดงภาพถาย ชื่อ และเลขที่ใบอนุญาตของผูประกอบวิชาชีพ  ในที่เปดเผย และเห็นไดงาย   

   □ 2.7   แสดงอัตราคาบริการและคารักษาพยาบาลในที่เปดเผย เห็นไดงาย   

   □ 2.8   มีปายแสดงใหผูรับบริการทราบวาสามารถสอบถามอัตราคาบริการและคารักษาพยาบาลไดจากท่ีใด   

   □ 2.9   แสดงคําประกาศสิทธิผูปวยไวในที่เปดเผย  และเห็นไดงาย   

   □ 2.10 กรณีมีขอความโฆษณาสถานพยาบาล  ขอความตองใหเปนไปตามกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง 

   □ 2.11 มีปายเครื่องหมายหามสูบบุหรี่ 
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3. ชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ ที่ จําเปนประจําสถานพยาบาล 
            3.1 เวชระเบียน 

         □ 1) มีท่ีเก็บใบสงตรวจ  หรือใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหท่ีม่ันคงปลอดภัยและคนหาไดงาย   

         □ 2) มีการจัดเตรียมทะเบียนผูรับบริการ ท่ีมีรายละเอียดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                    □ 3) มีการจัดเตรียมใบสงตรวจ  หรือใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห  ท่ีระบุชื่อ สกุล ของผูรับบริการ         

                             วัน เดือน ป และชื่อผูประกอบวิชาชีพท่ีเปนผูตรวจวิเคราะห 
 3.2  เครื่องใชท่ัวไป 

         □ 1) มีโตะสําหรับใหบริการ 

          □ 2) มีตู หรือชั้นเก็บอุปกรณสําหรบัเก็บสิ่งสงตรวจ หรืออุปกรณสําหรับการตรวจวิเคราะห 

         □ 3) มีอางลางมือ  พรอมอุปกรณทําความสะอาด 

 3.3  เครื่องมือ หรืออุปกรณ ในการเก็บสิ่งสงตรวจและการตรวจวิเคราะห ดังนี้ (ตองพิจารณาใหสอดคลองกับ
บริการที่จัดใหมี) 

          □ 1) กลองจุลทรรศนท่ีมีกําลังขยายถึงพันเทา 

          □ 2) เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชในการตรวจนับจํานวนเซลล 

          □ 3) เครื่องมือวิเคราะหความเขมขนของสารที่มิใชเครื่องท่ีใชในบานหรือขางเตียงผูปวย 

          □ 4) เครื่องมือ หรืออุปกรณควบคุมอุณหภูมิในการตรวจวิเคราะห 

                     □ 5) ตูเย็นสําหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอยาง หรือใชเก็บน้ํายาสําหรับการตรวจวิเคราะห โดยตูเย็นนั้นตองไมมี          
                               อาหารหรือเครื่องดื่มปะปน 

          □ 6) เครื่องมืออ่ืนๆ ตามประเภทของการตรวจวิเคราะหท่ีจัดใหมี 

             3.4 มีระบบประสานการสงตอผูรับบริการไปยังสถานพยาบาลที่อยูใกลเคียงเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ในกรณี 
                   ใหบริการผูปวยโดยตรง 

 

สวนที่ 3 ความเห็นของคณะทํางาน 

    □ อนุญาต 

     □ ไมอนุญาต  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………. 

    □   อนุญาตโดยมีเงื่อนไขใหปรับปรุง (โดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสมของสภาพปญหา  แตท้ังนี้ไมควรเกิน  
                      30 วัน หรือตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ) 
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คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล  หมายถึง  คณะอนุกรรมการ สถานพยาบาลประจําจังหวัด (สําหรับในสวนภูมิภาค) หรือ 

คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล  ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน (สําหรับในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงชื่อ…………………………………พนักงานเจาหนาท่ี /คณะทํางาน   ลงชื่อ…………………………………พนักงานเจาหนาท่ี /คณะทํางาน 

    (                                                   )                                 (                                                )     
ลงชื่อ…………………………………พนักงานเจาหนาท่ี /คณะทํางาน   ลงชื่อ…………………………………พนักงานเจาหนาท่ี /คณะทํางาน 

    (                                                   )                                 (                                                )     
 

ขาพเจาผูประกอบกิจการสถานพยาบาล / ผูดําเนินการสถานพยาบาล ไดรับทราบผลการตรวจสถานพยาบาลแลว   และขอ

รับรองวา คณะทํางานมิไดทําใหทรัพยสินของผูประกอบกิจการเสียหาย  สูญหายหรือเสื่อมคาแตประการใด 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………………ผูขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 
       (                                                                          ) 

  ลงชื่อ…………………………………………………………………ผูขออนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล 
       (                                                                          ) 
                  วันที่……………เดือน…………….…………….ป…………….    
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∫—π∑÷°°“√µ√«®¡“µ√∞“π§≈‘π‘°‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å

(µ√«®ª√–®”ªï)

 à«π∑’Ë 1  ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª

1. ™◊ËÕ§≈‘π‘° (µ“¡„∫Õπÿ≠“µ).................................................................................................................................

2. „∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√‡≈¢∑’Ë............................................................................................................................

3. ™◊ËÕºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√..........................................................................................................................................

4. ™◊ËÕºŸâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈.............................................................................................................................

5. µ—ÈßÕ¬Ÿà‡≈¢∑’Ë........................´Õ¬/µ√Õ°.......................À¡Ÿà∑’Ë..........µ”∫≈/·¢«ß........................................Õ”‡¿Õ/

‡¢µ..........................................®—ßÀ«—¥..................................À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å...............................................

6. «—π‡«≈“‡ªî¥∑”°“√.............................................................................................................................................

7. ™◊ËÕºŸâª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª–∑’Ëæ∫...................................‡≈¢∑’Ë„∫Õπÿ≠“µ„Àâª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª–..............................

 à«π∑’Ë 2 °“√µ√«®≈—°…≥–§≈‘π‘°

‚ª√¥∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ 3 ≈ß„π™àÕßº≈°“√µ√«® ç∂Ÿ°µâÕßé ‡¡◊ËÕµ√«®æ∫«à“®—¥„Àâ¡’∂Ÿ°µâÕß ·≈–

„Àâ„ à‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ 3 ≈ß„π™àÕß  ç‰¡à∂Ÿ°µâÕßé ‡¡◊ËÕµ√«®æ∫«à“‰¡à®—¥„Àâ¡’À√◊Õ®—¥„Àâ¡’‰¡à∂Ÿ°µâÕß  ·≈–À“°æ∫«à“

Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬µàÕºŸâ√—∫∫√‘°“√À√◊ÕºŸâ√—∫∫√‘°“√ „Àâ∫—π∑÷°„π™àÕß¢âÕ‡ πÕ·π–„Àâª√—∫ª√ÿß ‚¥¬°”Àπ¥

‡«≈“µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

√“¬°“√µ√«®
º≈°“√µ√«®
∂Ÿ°
µâÕß

‰¡à
∂Ÿ°µâÕß

1. ≈—°…≥–¢Õß ∂“πæ¬“∫“≈
1.1  ∂“π∑’Ë¬—ßÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë‰¡à™”√ÿ¥ ¡’°“√∫”√ÿß√—°…“ ¥Ÿ·≈„Àâ –Õ“¥‡√’¬∫√âÕ¬

·≈–ª≈Õ¥¿—¬

1.2 æ◊Èπ∑’Ë ∂“πæ¬“∫“≈‰¡à¡’°‘®°“√Õ◊Ëπª–ªπ

1.3 æ◊Èπ∑’Ë ∂“πæ¬“∫“≈‰¡àª–ªπ°—∫√â“π¢“¬¬“

1.4 ∫√‘‡«≥∑—Èß¿“¬πÕ° ·≈–¿“¬„π –Õ“¥ ‡ªìπ√–‡∫’¬∫ ‡√’¬∫√âÕ¬

1.5 ¡’°“√√–∫“¬Õ“°“»∑’Ë¥’ ‰¡àÕ—∫∑÷∫ °√≥’µ‘¥µ—Èß‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“» ¡’æ—¥≈¡

¥Ÿ¥Õ“°“»ÕÕ°πÕ°µ—«Õ“§“√

1.6 ÀâÕß‡°Á∫ ‘Ëß àßµ√«®‡ªìπ —¥ à«π¡‘¥™‘¥

1.7 ¢âÕ§«“¡‚¶…≥“ ∂“πæ¬“∫“≈ (∂â“¡’)  ‰¡à‡ªìπ‡∑Á®  ‰¡à‚ÕâÕ«¥ À√◊Õ ◊ËÕ„Àâ

‡¢â“„®º‘¥

1.8 ¡’‡§√◊ËÕß¥—∫‡æ≈‘ß¢π“¥‡À¡“– ¡ Õ¬Ÿà„π ¿“ææ√âÕ¡„™âß“π  µ‘¥µ—Èß„π∑’Ë

¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π

À¡“¬‡Àµÿ
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1.9 ¡’°“√·¬°¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕÕÕ°®“°¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ª  ·≈–¡’°“√°”®—¥Õ¬à“ß

‡À¡“– ¡

1.10 ¡’°“√· ¥ß‡§√◊ËÕßÀ¡“¬Àâ“¡ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë

2. °“√· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫™◊ËÕ ∂“πæ¬“∫“≈ ºŸâª√–°Õ∫∫«‘™“™’æ„π

 ∂“πæ¬“∫“≈ Õ—µ√“§à“√—°…“æ¬“∫“≈  §à“∫√‘°“√  ·≈– ‘∑∏‘ºŸâªÉ«¬

2.1 ¡’ªÑ“¬™◊ËÕ ∂“πæ¬“∫“≈∑’Ë¡’¢π“¥ µ—«Õ—°…√  ’ ·≈–™◊ËÕ∂Ÿ°µâÕß 1 ªÑ“¬

2.2 · ¥ß√Ÿª∂à“¬  ·≈–‡≈¢∑’Ë„∫ª√–°Õ∫«‘™“™’æ∂Ÿ°µâÕß ·≈–µ√ß°—∫

ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ

2.3 · ¥ßÕ—µ√“§à“°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå‰«â„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬

2.4 ¡’¢âÕ§«“¡·®âß„Àâ Õ∫∂“¡Õ—µ√“§à“°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå‰¥â∑’Ë„¥

2.5 · ¥ß§”ª√–°“» ‘∑∏‘ºŸâªÉ«¬„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬

3. °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈

3.1  ∂“π∑’Ëµ—Èß§≈‘π‘° ∂Ÿ°µâÕßµ√ßµ“¡„∫Õπÿ≠“µ

3.2 · ¥ß„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√  ·≈–„∫Õπÿ≠“µ¥”‡π‘π°“√

 ∂“πæ¬“∫“≈„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬

3.3 „∫Õπÿ≠“µ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈µàÕÕ“¬ÿ∑ÿ° 2 ªï

3.4 · ¥ßÀ≈—°∞“π°“√™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡ ( .æ.12) ‰«â∫√‘‡«≥∑“ß‡¢â“

 ∂“πæ¬“∫“≈

3.5 ¡’ ¡ÿ¥∑–‡∫’¬π ∂“πæ¬“∫“≈„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—π∑÷°°“√µ√«®

3.6 °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√µ√ßµ“¡≈—°…≥–∑’Ë¢ÕÕπÿ≠“µ

3.7 æ∫ºŸâ√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈Õ¬Ÿà¥Ÿ·≈§≈‘π‘°

3.8 ¡’ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ “¢“‡∑§π‘§°“√·æ∑¬åªØ‘∫—µ‘ß“π„π ∂“πæ¬“∫“≈

µ“¡‡«≈“∑’Ë‡ªî¥¥”‡π‘π°“√

4. ™π‘¥·≈–®”π«π‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â ¬“·≈–‡«™¿—≥±å ∑’Ë®”‡ªìπª√–®”

 ∂“πæ¬“∫“≈

4.1 ‡§√◊ËÕß„™â∑—Ë«‰ªª√–®” ∂“πæ¬“∫“≈¡’µ“¡®”π«π∑’Ë‡À¡“– ¡

4.2 Õÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â ¬“ ·≈–‡«™¿—≥±å∑’Ë®”‡ªìπµ“¡≈—°…≥–

 ∂“πæ¬“∫“≈µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß ®”π«π‡À¡“– ¡°—∫≈—°…≥–

°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ

4.3 ¡’√–∫∫§«∫§ÿ¡°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫≈—°…≥–∑’Ë„Àâ∫√‘°“√

‚¥¬  °“√·™à “√‡§¡’ °“√π÷Ëß·√ß¥—π‰ÕπÈ”      °“√µâ¡       Õ◊ËπÊÇÇÇ

4.4 ¡’√–∫∫ª√– “π°“√ àßµàÕºŸâªÉ«¬‰ª¬—ß ∂“πæ¬“∫“≈∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â‡§’¬ß

À“°‡°‘¥¿“«–©ÿ°‡©‘π

√“¬°“√µ√«®
º≈°“√µ√«®
∂Ÿ°
µâÕß

‰¡à
∂Ÿ°µâÕß

À¡“¬‡Àµÿ
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 √ÿªº≈°“√µ√«®·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–...............................................................................................

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

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

≈ß™◊ËÕ...........................................æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ≈ß™◊ËÕ........................................... æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë

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

≈ß™◊ËÕ........................................... æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ≈ß™◊ËÕ........................................... æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë

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

¢â“æ‡®â“¢Õ√—∫√Õß«à“æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ√«®¡“µ√∞“π ∂“πæ¬“∫“≈‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ·≈–‰¡à‰¥â

∑”„Àâ∑√—æ¬å ‘π¢Õß ∂“πæ¬“∫“≈‡ ’¬À“¬  Ÿ≠À“¬ À√◊Õ‡ ◊ËÕ¡§à“·µàª√–°“√„¥

≈ß™◊ËÕ........................................... ºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√/ºŸâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈

(...........................................)  / À√◊Õ ºŸâª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª–

«—π∑’Ë.......‡¥◊Õπ................ æ.».................
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