หน้า ๑
สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก
ให้แนบมาพร้อมชุดคำขอ
หลักฐานการรับคำร้อง

การขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล
สถานที่ชื่อ.....................................................................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้....................................................
เลขรับ.......................................วันที่รับเอกสาร.........................................วันที่ลงข้อมูลในระบบ...........................................
เอกสารครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ

เมื่อวันที่.......…….....…/.….……………..…/…….……………...

ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........................................ผู้อขอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อกำหนด หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง ให้เพิ่มเติมเอกสารหรือ
แก้ไขรายการดังต่อไปนี้.
การตรวจสอบเอกสาร ครั้งที่ ๑……….………………………….….………….….….……………………………………………………..
………………………………………………….………………………….….………….…………………………………………………………….
………………………………………………….………………………….….…………………………………………….……….…..…………….
………………………………………………….………………………….….………………………………………………………..…..………….
………………………………………………….………………………….….………………………………………………………..…..………….
………………………………………………….………………………….….………….…………………………………………………………….
………………………………………………….………………………….….…………………………………………….……….…..…………….
………………………………………………….………………………….….………………………………………………………..…..………….
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ............................................ผู้อขอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
วันที่……….......…/.………………..…/………….….…..
การตรวจสอบเอกสาร ครั้งที่ ๒……….………………………….….………….….….……………………………………………………..

………………………………………………….………………………….….………….…………………………………………………………….
………………………………………………….………………………….….…………………………………………….……….…..…………….
………………………………………………….………………………….….………….…………………………………………………………….
………………………………………………….………………………….….…………………………………………….……….…..…………….
………………………………………………….………………………….….…………………………………………….……….…..…………….
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ............................................ผู้อขอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
วันที่……….......…/.………………..…/………….….…..
การตรวจสอบเอกสาร ครั้งที่ ๓……….………………………….….………….….….……………………………………………………..

………………………………………………….………………………….….………….…………………………………………………………….
………………………………………………….………………………….….…………………………………………….……….…..…………….
………………………………………………….………………………….….…………………………………………….……….…..…………….
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ............................................ผู้อขอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
วันที่……….......…/.………………..…/………….….…..

รายการเอกสารที่ต้องยื่น และการรับรองคุณสมบัติของผู้ดำเนินการ
➢ รายการเอกสารของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามสาขาที่ขออนุญาต
และ เป็นคนเดียวกันกับผู้ขอดำเนินการก็ได้)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลฯ (ส.พ.๑)
แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลฯ (ส.พ.๒)
คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.๕)
สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ
ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ
แผนที่ แสดงทีต่ ั้งสถานพยาบาล
แผนผังภายในบริเวณสถานพยาบาล ระบุความกว้างxยาว ของอาคาร และ ห้องต่างๆ โดยเฉพาะความกว้าง
ของประตูห้อง และความกว้างของทางเดิน ต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมขอบวงกบ)
❑ ภาพถ่ายสถานที่ รายละเอียดตามรายการที่กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเบื้องต้น
❑ สำเนาทะเบียนบ้าน ของสถานพยาบาล
❑ โฉนดที่ดิน ของสถานพยาบาล
❑ กรณีเช่า ใช้หลักฐาน
- สำเนาสัญญาเช่า (ระบุข้อความว่าให้เช่าเพื่อเปิดคลินิก) - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า
กรณียินยอมให้ใช้สถานที่ ใช้หลักฐาน
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าของสถานที่ - สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่
(กรณีผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอมเป็นบริษัท เพิ่มสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล)
❑ แบบฟอร์มแนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล
❑ หนังสือรับรองการกำจัดขยะติดเชื้อ ระบุรายการดังนี้
- สัญญาบริการ ระบุระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ยื่นเรื่องจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีนั้นๆ
- ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้บริการ และชื่อคลินิกที่รับบริการ
- วิธีการกำจัดขยะติดเชื้อของหน่วยงานที่ให้บริการ
❑ กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ประทับตราสำคัญของบริษัท
และแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
❑ กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท สำหรับทำการแทนครั้งเดียว
หรือ ๓๐ บาท สำหรับทำการแทนหลายครั้ง มีการระบุสิ่งที่ต้องการให้ดำเนินการแทนให้ละเอียด เช่น
การยื่นคำขอ การแก้ไขข้อความ การรับใบอนุญาต
➢ รายการเอกสารหลักฐานของผู้ขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล
❑ คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.๑๘)
❑ สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอดำเนินการฯ
❑ ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอดำเนินการฯ
❑ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
❑ สำเนาวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร หรือหนังสือรับรอง (ถ้ามี)
❑ รูปถ่ายขนาด ขนาด 1 นิ้ว ( ๒.๕ X ๓ เซนติเมตร) จำนวน ๔ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
❑ รูปถ่ายขนาด ขนาด 3 x 4 นิ้ว (๘ X ๑๓ เซนติเมตร) จำนวน ๒ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

-๒–
การรับรองตัวเองของผู้ขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล
ผู้ขออนุญาตดำเนินการต้องมายื่นเรื่องด้วยตัวเอง
ไม่เป็นผู้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วสองแห่ง
สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิดตลอดเวลาทำการของคลินิก
เวลาทีข่ อดำเนินการแห่งนี้ ไม่ซ้ำซ้อนกับเวลาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ(ผู้ทำการตรวจรักษา) ของสถานพยาบาลแห่งอื่น
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ระหว่างการ ศึกษา/อบรม หรือ สอนหนังสือ ใดๆ ตลอดเวลาที่ขอดำเนินการ
(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการ และ ประกอบวิชาชีพ ในระบบสารสนเทศฯ พบว่าไม่ซ้ำซ้อน
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ................................ วันที่.................................)
❑
❑
❑
❑
❑

ข้าพเจ้ารับทราบและขอรับรองว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
..........................................................
(...........................................................)
ผู้ขออนุญาตดำเนินการ
➢ รายการเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ผู้ปฏิบัติงาน) ทุกคน
▪ หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบ
วิชาชีพ (ส.พ.๖) พร้อมแนบหลักฐานตามท้ายแบบ ส.พ.๖ ทุกคน

คนละ ๑ ชุด

➢ ข้อกำหนดอื่นๆ
▪ ชื่อคลินิกไม่ซ้ำกับคลินิกอื่น ถ้าเป็นชื่อบุคคลต้องเป็นชื่อของผู้ขออนุญาตดำเนินการเท่านั้น ต้องมีลักษณะ
คลินิกเช่น “คลินิกเวชกรรม” หรือ “คลินิกทันตกรรม” นำหน้าหรือต่อท้าย
▪ กรณีมีเครื่องเอกซเรย์ ๑. แนบสำเนาใบอนุญาตนำเข้าจาก อย. ๒. แนบสำเนาใบรับรองมาตรฐานจากกรม
วิทยาศาสตร์ฯ ๓. แนบสำเนาใบอนุญาตผลิตหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีจากสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (Tel: ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๕๑๑) และต้องมีห้องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐาน
▪ กรณีมีเครื่องมือแพทย์ ให้ทำทะเบียนรายชื่อและจำนวนเครื่องมือแพทย์ พร้อมหนังสือรับรองการนำเข้า
หรือผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเอกสารแนบท้ายระบุเครื่องมือแพทย์ชนิดนั้นๆ
แบบทดสอบความรู้สำหรับผู้ขออนุญาต
ให้เขียนเครื่องหมาย

✓ ล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุด
๑. ขั้นตอนการขออนุญาตข้อใดถูกต้อง
❑ ก. ผู้ประกอบการยื่นคำขอ เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและคุณสมบัติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ลงนามอนุญาต
❑ ข. ผู้ประกอบการยื่นคำขอ เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและคุณสมบัติ ตรวจสถานที่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุญาต
❑ ค. ผู้ประกอบการยื่นคำขอ เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและคุณสมบัติ ตรวจสถานที่ นำเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล นายแพทย์สาธารณสุขฯลงนามอนุญาต
❑ ง. ไม่มีข้อใดถูก

-๓๒. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ของ ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
❑ ก. เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลกี่แห่งก็ได้ โดยเวลาที่ประกอบวิชาชีพ(ตรวจรักษา) ต้องไม่ตรงกัน
❑ ข. จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพตลอดเวลาทำการ
❑ ค. ควบคุมดูแลมิให้มีการใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานพยาบาลประกอบกิจการผิดประเภทหรือผิดลักษณะ
❑ ง. ควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
ตามสาขา
๓. ข้อใดถูกต้องตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑
❑ ก. สามารถเปิดให้บริการได้ ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรับเรื่องไว้
❑ ข. การเลิกกิจการ ต้องแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
❑ ค. เมื่อได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้ว สามารถออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพตาม
โรงงานต่างๆ ได้
❑ ง. เมื่อผู้ดำเนินการหรือผู้ประกอบวิชาชีพติดธุระ ผู้ดูแลคลินิกสามารถเปิดร้านเพื่อรับนัดผู้ป่วยได้
๔. สิ่งใดที่ต้องติดแสดงไว้ที่สถานพยาบาลให้เห็นชัดเจน
❑ ก. ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
❑ ข. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล
❑ ค. ป้ายแสดง รูปถ่าย ชื่อและคุณวุฒิ ของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
❑ ง. ถูกทุกข้อ
๕. การขออนุญาตโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลเนื้อหาโฆษณา กระดาษขนาด A๔ มี ค่าธรรมเนียม
เท่าไหร่
❑ ก. หน้า ๑๐๐ บาท
❑ ข. หน้าละ ๒๐๐ บาท
❑ ค. หน้าละ ๕๐๐ บาท
❑ ง. หน้าละ ๑,๐๐๐ บาท
๖. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลมีอายุกี่ปี
❑ ก. ๑ ปี
❑ ข. ๒ ปี
❑ ค. ๕ ปี
❑ ง. ๑๐ ปี
๗. ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลมีอายุกี่ปี
❑ ก. ๑ ปี
❑ ข. ๒ ปี
❑ ค. ๕ ปี
❑ ง. ๑๐ ปี
๘. หลังจากทีไ่ ด้รับอนุญาตไปแล้ว สิ่งใดทีต่ ้องยื่นคำร้องขออนุญาตฯ เพิ่มเติมภายหลัง
❑ ก. Facebook Instragram สื่ออินเตอร์เนตต่างๆ
❑ ข. การนำเครื่องมือแพทย์เข้ามาใช้ในคลินิก
❑ ค. เปลี่ยนลักษณะการใช้สอยอาคาร โดยการย้ายแผนกบริการภายในอาคารจากผังเดิมทีไ่ ด้รับอนุญาตไว้
❑ ง. ถูกทุกข้อ

แบบ ส.พ. ๑
เลขรับที่ ..…………………………………
วันที่ ……………..……………………….…
ลงชื่อ …………………………ผู้รับคำขอ

คำขออนุมตั ิแผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำล
ประเภทที่ไม่รบั ผูป้ ่ วยไว้คำ้ งคืน
เขียนที่ ………………………………………………….………….…………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
วันที่ …….…… เดือน ……………………………………. พ.ศ. …………..
๑. ข้ ำพเจ้ ำ
๑.๑ ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
เลขประจำตัว

สัญชำติ ………………………..………….… อำยุ ………………………………….…… ปี
๑.๒ นิติบุคคล…….…………………………………………………………………………………………………………….……….………………………………………….
โดย (๑) ……………………..…………………………………………………………….……………….. เลขประจำตัว
และ (๒) …………………………………………………………………………………………………….….เลขประจำตัว
เป็ นนิติบุคคลประเภท ……………………………………….………. จดทะเบียนเมื่อ ……………………………...……..…..เลขทะเบียน ………….……….……………….
๑.๓ มี
บ้ ำน
สำนักงำน ตั้งอยู่เลขที่ ……………..…… หมู่ท่ี ………….… ซอย/ตรอก ……………………….…….……………
ถนน ………………………….……………….…….. ตำบล/แขวง …………………..………………….……………. อำเภอ/เขต ……………….………………..…………………….
จังหวัด ………………...………………………………….. รหัสไปรษณีย์……………....……………… โทรศัพท์ ………………………………………………………….…….…….…
โทรสำร..…………………………………………………..……….…. ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์……………………………………….……………………………………………………….
๒. ขออนุมัติแผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน
๒.๑ สถำนพยำบำลมีลักษณะเป็ น
คลินิกเวชกรรม
คลินกิ ทันตกรรม
คลินิกเฉพำะทำง
ด้ ำนเวชกรรม
ด้ ำนทันตกรรม
ด้ ำนกำรพยำบำลและกำรผดุงครรค์
คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
คลินิกกำยภำพบำบัด
คลินิกเทคนิคกำรแพทย์
คลินิกกำรแพทย์แผนไทย
กำรแพทย์แผนไทย
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
คลินิกกำรประกอบโรคศิลปะ
กิจกรรมบำบัด
กำรแก้ ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
รังสีเทคนิค
จิตวิทยำคลินิก
กำยอุปกรณ์
กำรแพทย์แผนจีน
อื่น ๆ
สหคลินิก ประกอบด้ วย ……………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………..………………….
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………….
๒.๒ ขอเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล โดย …………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
๓. ณ สถำนพยำบำลตั้งอยู่เลขที่ ……………………… ซอย/ตรอก …………………….….………………… ถนน ……..……….….……………………………
ตำบล/แขวง ………………………………...…………………..อำเภอ/เขต …………………….………………………..…จังหวัด………………………………………………...…….
รหัสไปรษณีย์ ……………………………….…………….…….. โทรศัพท์ …………….……………………………..…………โทรสำร…………………………………………………….
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

๒
พร้ อมกับคำขอนี้ข้ำพเจ้ ำได้ แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ มำด้ วยจำนวน .............. ฉบับ คือ
แผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำล
แผนที่แสดงที่ต้งั ของสถำนพยำบำลและสิ่งปลูกสร้ ำง
แผนผังภำยในบริเวณสถำนพยำบำล
ในบริเวณใกล้ เคียง
สำเนำทะเบียนบ้ ำนผู้ขออนุญำต
สำเนำบัตรประจำตัว
สำเนำทะเบียนบ้ ำนของที่ต้งั สถำนพยำบำล
ใบรับรองแพทย์
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีผ้ ยู ่นื คำขอเป็ นนิติบุคคล)
สำเนำเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์ในสถำนพยำบำล
อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ
๑. ไม่เคยได้ รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สดุ หรือคำสั่งที่ชอบด้ วยกฎหมำยถึงที่สดุ ให้ จำคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสำหรับ
ควำมผิดที่กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๒. ไม่เป็ นโรคตำมที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
๓. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลำย
๔. ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริต คนไร้ ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ

(ลำยมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้ย่นื คำขอ
( …..…………..……………………………………………..)

หมำยเหตุ

๑. ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง
หน้ ำข้ อควำมทีต่ ้ องกำร
๒. กรณีมอบอำนำจให้ ผ้ อู ่นื ดำเนินกำรแทนต้ องมีหนังสือมอบอำนำจติดอำกรแสตมป์ พร้ อมสำเนำบัตรประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ และบัตรประชำชนของผู้มอบอำนำจ

แบบ ส.พ. ๒

แผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำล
ประเภทที่ไม่รบั ผูป้ ่ วยไว้คำ้ งคืน
๑. ลักษณะของสถำนพยำบำล
คลินิกเวชกรรม
คลินิกทันตกรรม
คลินิกเฉพำะทำง
ด้ ำนเวชกรรม
ด้ ำนทันตกรรม
ด้ ำนกำรพยำบำลและกำรผดุงครรค์
คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
คลินิกกำยภำพบำบัด
คลินิกเทคนิคกำรแพทย์
คลินิกกำรแพทย์แผนไทย
กำรแพทย์แผนไทย
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
คลินิกกำรประกอบโรคศิลปะ
กิจกรรมบำบัด
กำรแก้ ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
รังสีเทคนิค
จิตวิทยำคลินิก
กำยอุปกรณ์
กำรแพทย์แผนจีน
อื่น ๆ
สหคลินิก ประกอบด้ วย …………..…………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………..………………….
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………….
๒. บริกำรที่จัดให้ มีเพิ่มเติม ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
๓. ลักษณะอำคำรซึ่งใช้ เป็ นที่ต้งั สถำนพยำบำล
เป็ นอำคำรสถำนพยำบำลโดยเฉพำะ
เป็ นอำคำรอยู่อำศัย
เป็ นห้ องแถว
เป็ นตึกแถว
เป็ นบ้ ำนแถว
เป็ นบ้ ำนแฝด
เป็ นอำคำรพำณิชย์
ตั้งอยู่ในศูนย์กำรค้ ำ
อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………….……… มี………………….……..……คูหำ…………..…………………ชั้น
๔. พื้นที่…………………………………ตำรำงเมตร กว้ ำง………………………เมตร ยำว…………………………..เมตร สูง…………..……………….เมตร
๕. จำนวนของผู้ประกอบวิชำชีพ.............................................................คน
๖. ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลชื่อ ……………………………………………………………. เลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ…….………………………..
๗. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตำมแผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำล ………..………………………….…… วันนับแต่วันยื่นแบบ ส.พ.๑
(ลำยมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้ย่นื คำขอ
( …..…………..…………………………………………..)
•

กำรอนุมตั ิแผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำล
อนุมัติ แผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำล ตำมแบบ ส.พ.๒ ที่แนบมำพร้ อมนี้
มอบหมำยให้ พนักงำนเจ้ ำหน้ ำทีผ่ ้ ูมีรำยนำมดังต่อไปนี้ ออกตรวจลักษณะสถำนพยำบำลในวันที่...................................
๑..................................................................................
๒..................................................................................
(ลำยมือชื่อ)....…………………….……..…………..………….……….ผู้อนุญำต
(นำยรังสรรค์ วงษ์บุญหนัก)
. หัวหน้ ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค.
วันที่…....…/……..……/……….….…..

หมำยเหตุ ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง

หน้ ำข้ อควำมที่ต้องกำร

แบบ ส.พ. ๕
เลขรับที่ ..…………………………………
วันที่ ……………..……………………….…
ลงชื่อ …………………………ผู้รับคำขอ

คำขออนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
เขียนที่ ………………………………………………….………….…………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
วันที่ ……..…… เดือน ……………………………………. พ.ศ. …………..
๑. ข้ ำพเจ้ ำ
๑.๑ ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………..
เลขประจำตัว

สัญชำติ ………………………..………..…..… อำยุ …………………………….…… ปี
๑.๒ นิติบุคคล…….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………..…………………………………………………………….……………….. เลขประจำตัว
และ (๒) …………………………………………………………………………………………………….….เลขประจำตัว
เป็ นนิติบุคคลประเภท ……………………………………….………. จดทะเบียนเมื่อ ……………………………...……..…..เลขทะเบียน ……………….……………….
๑.๓ มี
บ้ ำน
สำนักงำน ตั้งอยู่เลขที่ ……………..…… หมู่ท่ี ……….… ซอย/ตรอก ………………………….………..……
ถนน ………………………….……………….…….. ตำบล/แขวง …………………..……………………………. อำเภอ/เขต ……………….………………..……….…………….
จังหวัด ………………...………………………………….. รหัสไปรษณีย์……………....……………… โทรศัพท์ …………………………………………………………...……….…
โทรสำร..…………………………………………………..……….…. ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์……………………………………………………….………………………..…………….
ขอรับใบอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลประเภทที่
ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน
รับผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน ……………….…… เตียง
๒. ลักษณะของสถำนพยำบำล
๒.๑ ลักษณะของสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน
คลินิกเวชกรรม
คลินิกทันตกรรม
คลินกิ เฉพำะทำง
ด้ ำนเวชกรรม
ด้ ำนทันตกรรม
ด้ ำนกำรพยำบำลและกำรผดุงครรค์
คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
คลินิกกำยภำพบำบัด
คลินิกเทคนิคกำรแพทย์
คลินิกกำรแพทย์แผนไทย
กำรแพทย์แผนไทย
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
คลินิกกำรประกอบโรคศิลปะ
กิจกรรมบำบัด
กำรแก้ ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
รังสีเทคนิค
จิตวิทยำคลินิก
กำยอุปกรณ์
กำรแพทย์แผนจีน
อื่น ๆ
สหคลินิก ประกอบด้ วย …………..…………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………..………………….
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………….
บริกำรที่จัดให้ มีเพิ่มเติม
ห้ องเอกซเรย์
ห้ องไตเทียม
ห้ องผ่ำตัด
ห้ องฝังเข็ม
อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………..…

๒
๒.๒ ลักษณะของสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน จำนวน……………………………………………………………..เตียง
โรงพยำบำลทั่วไป
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
โรงพยำบำลเฉพำะทำง …………………………………...…………
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
โรงพยำบำลทันตกรรม
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
โรงพยำบำลกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
โรงพยำบำลกำยภำพบำบัด
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
โรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วย
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
บริกำรที่จัดให้ มีเพิ่มเติม
อำยุรกรรม
ศัลยกรรม
สูตนิ รีเวชกรรม
กุมำรเวชกรรม
แผนกเทคนิคกำรแพทย์
แผนกออร์โธปิ ดิกส์
แผนกโรคผิวหนัง
แผนกกำรผสมเทียม
แผนกกำยภำพบำบัด
แผนกกำรแพทย์แผนไทย
แผนกโภชนำกำร
แผนกซักฟอก
หอผู้ป่วยหนัก
ห้ องตรวจภำยในและขูดมดลูก
ห้ องผ่ำตัดเล็ก
ห้ องให้ กำรรักษำ
ห้ องทำรกหลังคลอด
กำรผ่ำตัดเปลี่ยนอวัยวะ
ห้ องไตเทียม
ห้ องทันตกรรม
รังสีวนิ ิจฉัยด้ วยคอมพิวเตอร์
กำรผ่ำตัดเปิ ดหัวใจ
กำรสวนหัวใจ
รังสีบำบัด
กำรตรวจอวัยวะภำยในชนิดสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ ำ
กำรสลำยนิ่วด้ วยเครื่องมือ
ห้ องเก็บศพ
แผนกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
แผนกกำรนวด
แผนกกำรแพทย์แผนจีน
อื่นๆ ………..………………………..
๓.วัน/เวลำที่ขออนุญำตประกอบกิจกำร (โปรดระบุรำยละเอียดวัน/เวลำทำกำร) ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ณ สถำนพยำบำลชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ตั้งอยู่เลขที่ …………………….. หมู่ท่ี ……………… ซอย/ตรอก ………………………………………………… ถนน ………………………………………………………………
ตำบล/แขวง …………….……………………. อำเภอ/เขต ………………..………….…………. จังหวัด ……………………………….รหัสไปรษณีย์………………………
โทรศัพท์ ………………………………..…………โทรสำร…………………………………………………… ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์………………………………………………..
พร้ อมกับคำขอนี้ข้ำพเจ้ ำได้ แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้ วย จำนวน……………..ฉบับ คือ
สำเนำบัตรประจำตัว
หนังสือแสดงควำมจำนงเป็ นผู้ปฏิบัติงำนตำมแบบ ส.พ. ๖
พร้ อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ สำเนำทะเบียนบ้ ำน
และสำเนำบัตรประจำตัว ของผู้ประกอบวิชำชีพ
สำเนำทะเบียนบ้ ำนผู้ขออนุญำต
สำเนำทะเบียนบ้ ำนของที่ต้ังสถำนพยำบำล
ใบรับรองแพทย์
สำเนำเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์ในสถำนพยำบำล
สำเนำวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ (ถ้ ำมี)
หนังสืออนุมัติแผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำล
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีผ้ ยู ่นื คำขอเป็ นนิติบุคคล)
แผนที่แสดงที่ต้งั สถำนพยำบำลและสิ่งปลูกสร้ ำงในบริเวณใกล้ เคียง
เอกสำรแสดงลักษณะของสถำนพยำบำล โดยมีรำยกำร ดังต่อไปนี้
(ก) แบบผังหลักของพื้นที่ท่ตี ้งั อำคำรสถำนพยำบำล
(ข) แบบแสดงภำพอำคำรภำยนอกสถำนพยำบำลอย่ำงน้ อยด้ ำนหน้ ำและด้ ำนข้ ำง
(ค) แบบแสดงกำรแบ่งพื้นที่ใช้ สอยพร้ อมระบุช่ ือให้ แสดงทุกชั้น ทุกอำคำร
(ง) ผังแสดงกำรติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่สำคัญในแต่ละส่วนอำคำร
(จ) ผังกำรสัญจรของผู้ใช้ สอยแต่ละประเภทในอำคำร
(ฉ) เส้นทำงหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงภำยในอำคำร
(ช) ระบบกำรระบำยนำ้ และบำบัดนำ้ เสีย

๓
กรณีสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน จะต้ องมีเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้
(ก) แบบแปลนสถำนพยำบำลพร้ อมแผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำลที่ได้ รับอนุมัติ
(ข) ใบอนุญำตก่อสร้ ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือ รื้อถอนอำคำร
(ค) หนังสือแสดงควำมเห็นชอบรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้ อมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้ อม
อื่น ๆ (ถ้ ำมี)
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ
๑. ไม่เคยได้ รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำหรือคำสั่งที่ชอบด้ วยกฎหมำยถึงที่สุดให้ จำคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสำหรับควำมผิด
ทีไ่ ด้ กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๒. ไม่เป็ นโรคตำมที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๓. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลำย
๔. ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริต คนไร้ ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ
(ลำยมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้ย่นื คำขอ
( …..…….……..…………………….……………………..)

หมำยเหตุ ๑. ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง
หน้ ำข้ อควำมทีต่ ้ องกำร
๒. กรณีมอบอำนำจให้ ผ้ อู ่นื ดำเนินกำรแทนต้ องมีหนังสือมอบอำนำจติดอำกรแสตมป์ พร้ อมสำเนำบัตรประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ และบัตรประชำชนของผู้มอบอำนำจ

แบบ ส.พ. ๖

หนังสือแสดงควำมจำนงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงำน
ในสถำนพยำบำลของผูป้ ระกอบวิชำชีพ
เขียนที่ ………………………………………………….………….…………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
วันที่ ……..……... เดือน ……………………………………. พ.ศ. ……..
ข้ ำพเจ้ ำ ……………………………………………………………………………………….….เลขประจำตัว
อำยุ …………………….…… ปี ผู้ประกอบวิชำชีพหรือประกอบโรคศิลปะสำขำ………………………………………………………………………………..………………..
เลขที่ใบอนุญำต……………………………………..……………….……. ออกให้ วันที่ …………………..…………………………………………….…...……………..…………….
ได้ รับ
หนังสืออนุมัติ
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมชำนำญ …………………………………………………………… ออกให้ วันที่……………...….…………
อยู่บ้ำนเลขที่………………..…….. ซอย/ตรอก ………………………………… ถนน ……………….…………………….. ตำบล/แขวง …………..………………….…….…
อำเภอ/เขต ………………………………………..…….…….. จังหวัด …………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์……………..…………..………………
โทรศัพท์ …………………………………………………โทรสำร………………………………….ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์………………………………….………………………………
ปัจจุบันข้ ำพเจ้ ำ
ไม่ได้ รับรำชกำรหรือทำงำนอยู่แห่งใด
รับรำชกำร หรือเป็ นผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล หรือทำงำนประจำอยู่ท่ี (ระบุสถำนที่ วัน เวลำทำกำร) …………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไม่เคยเป็ นผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลเอกชนแห่งใดมำก่อน
เคยเป็ นผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลเอกชน
ชื่อสถำนพยำบำล……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
อำเภอ/เขต ………………………………………………… จังหวัด ………………......…..……….……….. มำก่อน แต่ได้ เลิกเป็ นผู้ประกอบวิชำชีพ
ณ สถำนพยำบำลดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ ……………………….. เดือน ……………………..………………………………………. พ.ศ. ………………………..
ข้ ำพเจ้ ำยินดีท่จี ะปฏิบัติงำนในสถำนพยำบำล ………………………………………………………………….………………………………………………..……………
โดยปฏิบัติงำนตำมวันและเวลำ ดังต่อไปนี้ ………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………………..………………
พร้ อมนี้ข้ำพเจ้ ำได้ แนบหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้ วย คือ
สำเนำบัตรประจำตัว
สำเนำทะเบียนบ้ ำน
สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ/ประกอบโรคศิลปะ
สำเนำวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติจำกสภำวิชำชีพ
รูปถ่ำยขนำด ๘ x ๑๓ เซนติเมตร ถ่ำยไว้ ไม่เกินหนึ่งปี จำนวน ๑ รูป
อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...

(ลำยมือชื่อ) ……………….………………………………………………… ผู้แสดงควำมจำนง
( …..…………..……………………………….………..)

หมำยเหตุ ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง

หน้ ำข้ อควำมที่ต้องกำร

แบบ ส.พ. ๑๘
เลขรับที่...........................
วันที่...............................
ลงชื่อ.................ผู้รับคำขอ

□ คำขอรับใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
□ คำขอเปลีย่ นตัวผูด้ ำเนินกำรสถำนพยำบำล
เขียนที่ ………………………………………………….………….…………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
วันที่ ……..……... เดือน ………………………………… พ.ศ. ….........
๑. ข้ ำพเจ้ ำ ……………………….…..……………………………………………………….เลขประจำตัว
อำยุ …………..… ปี สัญชำติ ……………………………… อยู่บ้ำนเลขที่ ………………..…… หมู่ท่ี ……………… ซอย/ตรอก …………………….……………….........
ถนน ………………………… ตำบล/แขวง ..……………………….………………อำเภอ/เขต ………………….……………….………. จังหวัด ……….………………….………
รหัสไปรษณีย์……………….….. โทรศัพท์.................................. โทรสำร.……………………….………….ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์…………………………
เป็ นผู้ประกอบวิชำชีพ …………….…………………..................................…......................................................................................
เลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพหรือใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะ ………………………......…. ออกให้ ณ วันที่ ......................................
□ วุฒิบัตร
□ หนังสืออนุมัติ □ หนังสือรับรอง สำขำ………………………………………………………………………….…………………………………….
ขอรับใบอนุญำตให้ ดำเนินกำรสถำนพยำบำลประเภทที่ □ ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน □ รับผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน ……………..…..…….เตียง
วัน/เวลำทำกำร……………………….…………………………………………….……………………………………………………. เพื่อ □ ขอดำเนินกำรสถำนพยำบำลใหม่
□ ขอดำเนินกำรแทนผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลเดิม เนื่องจำก □ ผู้รับอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลประสงค์จะเปลี่ยน
□ ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลเดิมไม่ประสงค์จะเป็ นผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลต่อไป
ลักษณะสถำนพยำบำล ……………………………..…………………………….. ณ สถำนพยำบำล ชื่อ …………………………………………………….………………………….
ตั้งอยู่เลขที่ …………...……….. หมู่ท่ี ……..……… ซอย/ตรอก .………………………………………………………… ถนน………………………………………………………...
ตำบล/แขวง ……………………………..……… อำเภอ/เขต ……………..……………..………. จังหวัด …………..………………….รหัสไปรษณีย์…....................
โทรศัพท์ ……………………..………โทรสำร...................... ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์.......................................................………………........
๒. ขณะนี้ข้ำพเจ้ ำ
□ เป็ นผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล(แห่งอื่น) ชื่อ………………………………………………….……....……ที่ต้งั ………………………………………….………….….………
……….………………………………………….……………….….………….…….เลขที่ใบอนุญำตให้ ดำเนินกำรสถำนพยำบำล……………….…………………………….…
วัน/เวลำปฏิบัตงิ ำนของผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล………………………………………………………………………………………………………………..………………..
□ เป็ นผู้ประกอบวิชำชีพหรือปฏิบัติงำนหน้ ำที่อ่ืนในสถำนพยำบำล หรือในส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่น ดังนี้
(ชี้แจงชื่อ ที่ต้งั ของสถำนพยำบำล หรือส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่น รวมทั้งวัน เวลำทีป่ ฏิบัติงำนด้ วย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……….
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…….
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…….
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….……………

๒

พร้ อมกับคำขอนี้ข้ำพเจ้ ำได้ แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้ วย จำนวน .......................... ฉบับ คือ
□ สำเนำบัตรประจำตัว
□ สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ/ใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะ
□ สำเนำทะเบียนบ้ ำน
□ สำเนำวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือ หนังสือรับรอง
□ ใบรับรองแพทย์
□ ใบอนุญำตให้ ดำเนินกำรสถำนพยำบำล
□ สมุดทะเบียนสถำนพยำบำล (ถ้ ำมี)
□ รูปถ่ำย ขนำด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จำนวน ๓ รูป ถ่ำยไว้ ไม่เกินหนึ่งปี
□ รูปถ่ำย ขนำด ๘ x ๑๓ เซนติเมตร จำนวน ๓ รูป ถ่ำยไว้ ไม่เกินหนึ่งปี
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ
๑. ไม่เป็ นผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลอยู่ก่อนแล้ วสองแห่ง
๒. สำมำรถควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรสถำนพยำบำลได้ โดยใกล้ ชิด (ในกรณีสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ ค้ำงคืน
ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลต้ องสำมำรถปฏิบัติงำนในสถำนพยำบำลในเวลำรำชกำรได้ ไม่น้อยกว่ำ ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดำห์)
๓. ผู้รับอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลยินยอมให้ ข้ำพเจ้ ำดำเนินกำรสถำนพยำบำล ตำมมำตรำ ๒๓
แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑
๔. ผู้รับอนุญำตมีอำนำจให้ ข้ำพเจ้ ำพ้ นจำกหน้ ำที่ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ

(ลำยมือชื่อ) ………………………………….………………..…… ผู้ย่ืนคำขอ
( ………………………..…………………..……….. )

ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ บุคคลดังกล่ำวข้ ำงต้ น เป็ นผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลแห่งนี้

(ลำยมือชื่อ) ……………………..…………………………….…. ผู้ขอรับใบอนุญำตหรือผู้รับอนุญำต
( ………………………………....……………….. ) ให้ ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล

หมำยเหตุ ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง □ หน้ ำข้ อควำมที่ต้องกำร

แนวทำงกำรควบคุมและป้ องกันกำรติดเชื้อในสถำนพยำบำล
ของสถำนพยำบำลชื่อ………………………………...….………………....…………………
๑ ภำชนะที่ใช้ ในกำรจัดเก็บขยะติดเชื้อ
…………………………………………………….……………………...……..……………………………………………………..…………….……
………………….………………………………….…………….……..…………..…………………………………………………..…………………
๒ ภำชนะที่ใช้ ในกำรเก็บขยะของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด สไลด์ ภำชนะที่ทำด้ วยแก้ ว เป็ นต้ น
…………………………………………………….……………………...……..……………………………………………………..…………….……
………………….………………………………….…………….……..…………..…………………………………………………..…………………
๓. หน่วยงำนที่ส่งขยะติดเชื้อไปกำจัด
…………………………………………………….……………………...……..………………………………………………………..………….……
ระยะเวลำหรือควำมถี่ในกำรส่งกำจัด..…………………………………………………..……….………..…….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………….………………
๔. กำรทำควำมสะอำด และ กำรทำให้ ปรำศจำกเชื้อ ภำยในสถำนพยำบำล เครื่องมือ และวัสดุกำรแพทย์
๔.๑. บริเวณพื้นห้ องตรวจทำควำมสะอำดด้ วย..….……………………………..……………………………..………..……….……
…………………………………………………….……………………...……..……………………………………………………..…………….……
๔.๒. บริเวณพื้นห้ องทำแผล/ห้ องปฏิบัติกำรต่ำงๆ……………..…….………..…………………………….…………..……………
…………………………………………………….……………………...……..……………………………………………………..…………….……
๔.๓. เตียงตรวจเช็ดทำควำมสะอำดด้ วยนำ้ ยำอะไร….…………………………………………………………….…………..………
๔.๔. รถทำแผลเช็ดฆ่ำเชื้อด้ วยนำ้ ยำอะไร.…………………………………………………………………………….……………………
………………….………………………………….…………….……..……………………..………………………………………..…………………
๔.๕. เครื่องมือตรวจโรคทั่วไป เช่น เครื่องวัดควำมดัน หูฟัง ทำควำมสะอำดด้ วยวิธใี ด.………………..….………
………………….………………………………….…………….……..……………………..………………………………………..…………………
๔.๖. ปรอทวัดไข้ …………………………………………………………………………………………………………………..…......…………
๔.๗. ไม้ กดลิ้น…………………………………………………………………………………………………………………………….…….……
๔.๘. ขวดแก้ วแบ่งนำ้ ยำบนรถทำแผลทำให้ ปรำศจำกเชื้อโดยวิธใี ด……………………………………….………….…..……
………………….………………………………….…………….……..……………………..………………………………………..…………………
๔.๙. วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์ เช่น กระปุกใส่ Transfer Forceps, Forceps, Curette,กรรไกรตัดไหม ถำด ใส่
เครื่องมือที่ปรำศจำกเชื้อ หม้ อก็อซ/สำลี ฆ่ำเชื้อโดยวิธใี ด……………………………………………………………..…..………
………………….………………………………….…………….……..…………..…………………………………………………..…………………
………………….………………………………….…………….……..……………………..………………………………………..…………………
๔.๑๐.Set Sterile ต่ำงๆ เช่น Set ทำแผล Set เย็บแผล เป็ นต้ น…ทำให้ ปรำศจำกเชื้อโดยวิธใี ด….…………….
………………….………………………………….…………….……..…………..…………………………………………………..…………………
………………….………………………………….…………….……..……………………..………………………………………..…………………
๔.๑๑.เข็ม Syring ถุงมือ…ทำให้ ปรำศจำกเชื้อโดยวิธใี ด หรือ ใช้ แบบฆ่ำเชื้อสำเร็จรูปใช้ ครั้งเดียวทิ้ง……….……
………………….………………………………….…………….……..……………………..………………………………………..…………………
………………….………………………………….…………….……..…………..…………………………………………………..…………………

-๒๔.๑๒.เครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือทันตกรรมต่ำงๆ.ทำให้ ปรำศจำกเชื้อโดยวิธใี ด
ชุดตรวจฟัน ชุดอุดฟัน ชุดถอนฟัน(ที่ทำด้ วยโลหะ)….…………………………………..……..……………….…..……………...…
………………….………………………………….…………….……..…………..…………………………………………………..…………………
………………….………………………………….…………….……..……………………..………………………………………..…………………
ด้ ำมกรอฟัน(กรอช้ ำ/กรอเร็ว).……………………………………………………………………………………….….………………..………
………………….………………………………….…………….……..…………..…………………………………………………..…………………
………………….………………………………….…………….……..……………………..………………………………………..…………………
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้ ำ…………..………………………………..…………………………………………………………..….……………..…..
………………….………………………………….…………….……..…………..…………………………………………………...…………………
………………….………………………………….…………….……..……………………..……………………………………………………………
ด้ ำมจับ Suction , tripple Syring, ท่อนำแสงของเครื่องฉำยแสง……..…………………………..……….…….…………….….
………………….………………………………….…………….……..…………..…………………………………………………..…..………………
………………….………………………………….…………….……..……………………..………………………………………..……..……………
เครื่องมือ/วัสดุท่ที ำด้ วยพลำสติกยำง เช่น ด้ ำมพู่กนั ,Rubber cup,ขนแปรงพู่กนั ………....…..……………………………
………………….………………………………….…………….……..…………..…………………………………………………..……….…………
………………….………………………………….…………….……..……………………..………………………………………..……….…………
กำรทำลำยเชื้อพื้นผิวที่ปนเปื้ อน เช่น เบำะเก้ ำอี้ทำฟัน ปุ่ มปรับต่ำงๆ……….………………….………………..………….…..
………………….………………………………….…………….……..…………..…………………………………………………..………….………
………………….………………………………….…………….……..……………………..………………………………………..………….………
อื่นๆได้ แก่………………………………………………………………………………………………………………….………….…..…….………
…………………………………………………….……………………...……..……………………………………………………..……………..……
………………….………………………………….…………….……..…………..…………………………………………………..…………….……
พร้ อมนี้ข้ำพเจ้ ำได้ แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้ วย จำนวน ...................................................…….... ฉบับ คือ
□ หลักฐำนกำรใช้ บริกำรกำจัดขยะติดเชื้อ
□ …………………………………..…………………
(ลำยมือชื่อ) ……………….………………………..………… ผู้รับอนุญำต/ผู้ดำเนินกำร
(………………………..…………….………….. )

แผนทีแ่ สดงทีต่ ั้งสถานพยาบาล
สถานพยาบาลชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………..………
ตำบล……………………………………………………อำเภอ……………………………………….……………จังหวัดสมุทรปราการ

ลงชื่อ………………………………..…………………………………..ผู้ขออนุญาต
(…………………….……….……………………………………..)

แผนผังภายในสถานพยาบาล
สถานพยาบาลชื่อ…………………………………………………………………………………………………………….………………….
ตำบล…………………………………………………อำเภอ……………………………..………….……………จังหวัดสมุทรปราการ

ลงชื่อ…………………………………………..………………..…..ผู้ขออนุญาต
(………………………….……………………………………..)

