


 
 
 

คำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 

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

 

๑. ข้าพเจ้า   

          (บุคคลธรรมดา)…………………………….……………………เลขที่บัตรประชาชน      
 

          (นิติบุคคล)…………………………..……………..…………………………………….….…โดย (ผู้มีอำนาจลงนาม) 

๑. ชื่อ-สกุล……………………………….……………….………เลขทีบ่ัตรประชาชน      

๒. ชื่อ-สกุล…………………………………………..……………เลขทีบ่ัตรประชาชน      
 

    สถานพยาบาล (คลินิก) ชื่อ……..……………………..………….…………………………………………………….……………………….….……. 

    เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล       คลินิกตั้งอยู่เลขที…่.………….……..… 
    หมู่ที…่……………………ถนน………………………………………….………………ตำบล…………..…………………………………………………… 
    อำเภอ…………………….……………………… จังหวัดสมุทรปราการ   โทรศัพท…์…………………………………………….…………………. 
    ปัจจุบันมีผู้ดำเนินการคลินิกชื่อ……………………..…………………………..…………………………….……………………………………….…… 
 

๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค ์ ขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๕ 
    จำนวนเงิน  ๕๐๐  บาท   และเงินเพ่ิม จำนวน……….…………....………………บาท     
    (กรณีชำระหลังวันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ต้องชำระเงินเพิ่มเดือนละ ๒๕ บาท) 
 

๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมนี้ คือ  
 
 
 
 
 

 

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

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

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

 

ส่วนนีส้ำหรับเจ้าหน้าทีบ่ันทึก 
 
 

ใบสำคัญรับเงิน  เล่มที…่………/เลขที…่……...……………………….. 
จำนวนเงิน   ๕๐๐ บาท วันท่ี……….…/………....…/.............… 
 

ลงช่ือ ..…………….……………….....…ผู้มอบเอกสารและลงรายการ 
 

ข้าพเจ้าได้รับ     
 
 

 ลงช่ือ……………………………………………………….ผูร้ับคืน 
      (………................................................……) (ตัวบรรจง) 
  วันท่ี…..……..…../……………………/………….….. 

❑ ส.พ.๑๒ เลขที…่…………........ 
❑ สมุดทะเบียน  คืนแล้ว 

  สมุดทะเบยีนสถานพยาบาล  
  รายงานประจำปสีำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบัผู้ป่วยไว้คา้งคืน (ส.พ.๒๓)      
  แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลฯ โดยตนเอง   
  อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ....................................*ดูสรุปรายการเอกสารและคำอธิบายด้านหลังคำขอ*…………..…….….……… 

 

เลขรับท่ี………………..……..… 
วันท่ี…..……..….…….........….. 
ลงชื่อ....................ผู้รับคำขอ 



 
 
 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 

 คำขอชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล  
  สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (เลม่สีเขียว) 
  แบบรายงานประจำปี (แบบ ส.พ.๒๓)   
  แบบประเมนิมาตรฐานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  ในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย 
 ไว้ค้างคนื (คลนิิก) โดยตนเอง   
     สำเนาสัญญาการใช้บริการกำจดัมูลฝอยติดเชื้อจากหน่วยงานทีใ่ห้บริการฯ  ที่ระบุระยะเวลาในการให้บริการใน 
       ปี ๒๕๖๕  หรือ สำเนาใบเสร็จรบัเงนิในป ี๒๕๖๔ จำนวน ๑ เดือน ต้องมีทกุคลินิกยกเว้นคลินิกการแพทย์แผนไทย  
 คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เนื่องจากไม่มีขยะตดิเชื้อ   
       (หมายเหตุ:   ไม่รับหลักฐานการกำจัดขยะจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
 เนื่องจากไม่มีระบบกำจัดขยะตดิเชื้อ)    
  ค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท (จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลัง  
 ผ่านสำนักงานคลงัจังหวัดสมุทรปราการ”) 
 
กรณีผู้รับอนุญาตไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง ให้เพิ่มเอกสาร ดังนี้   
   หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท สำหรับกระทำการครั้งเดียว, และ ๓๐ บาท สำหรับ 
 กระทำการมากกว่าครัง้เดียว (ในการมอบอำนาจให้ระบุสิง่ที่ต้องการให้ผู้รบัมอบฯ กระทำการแทนให้ละเอียด เชน่ การยื่น 
 เอกสาร การแกไ้ขตัดทอน เพิ่มเติมข้อความในเอกสาร การรับสมุดทะเบยีน/ใบอนุญาต และ หลักฐานตา่งๆ ภายหลังทีไ่ด ้
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เปน็ตน้) 
 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ   กรณีนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตร  

 ประชาชนผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และประทบัตราสำคัญของบริษัทตามเงื่อนไข  
  เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารโดยเจ้าของเอกสารทกุฉบับ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

                                             แบบ ส.พ. ๑๑                    

                       เลขรับที ่..………….…….………… 
                    วันท่ี ……...…….…..…………….… 
                    ลงช่ือ …………………ผู้รับคำขอ 

 
 
 

 
คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 

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

วันที่ …….……... เดือน ……………………. พ.ศ. ………..….. 
๑. ข้าพเจ้า 
         ๑.๑ ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
 

 

เลขประจำตัว                                                               สัญชาติ …………..……..… อายุ ……………… ปี            
 

         ๑.๒ นิติบุคคล…….…………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
โดย (๑) ……………………..…………………………………….………………..…….. เลขประจำตัว 
และ (๒) …………………………………………………….…………………..……….….เลขประจำตัว 
 

เป็นนิตบิุคคลประเภท ………………………………………. จดทะเบยีนเมื่อ ……………………………...……..…..เลขทะเบียน ………….……………. 
 

         ๑.๓ มี       บ้าน       สำนักงาน  ตัง้อยู่เลขที่ ………..…… หมู่ที่ ……….….… ซอย/ตรอก …………………….…….….…… 
ถนน ………………………..……….…….. ตำบล/แขวง ……………..……………..……………. อำเภอ/เขต ……………….…………………………………. 
จังหวัด ………………...………..….…………….. รหัสไปรษณีย์……………………..………… โทรศัพท์ …………………………………………….……….… 
โทรสาร..………………………………………..……….…. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………………………..……….……………………………………. 
เป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่       ไม่รับผูป้่วยไว้คา้งคืน         รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน …….……….. เตียง 
 ๒. ลักษณะของสถานพยาบาล…………………………………………………………………...……………………………………………………….. 
ตามใบอนุญาตที่ ………………………………...…..……… ออกให้ ณ วันที่ ….…………… เดือน..…………………….………พ.ศ. …………………….. 
ณ สถานพยาบาลชื่อ…………………..………….…………………………………………………………………………………………………………………….….… 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ …………..…..…. หมู่ที่ …………………. ซอย/ตรอก ……..………...……………………… ถนน ………………………………….……… 
ตำบล/แขวง ………………..……………. อำเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์........................... 
โทรศัพท์ ………………..….………..………………………โทรสาร................………………………ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์..................................... 
ขอต่ออายุใบอนุญาต  (ซึ่งเปน็การต่ออายุตาม พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ คร้ังที่………..………….) 

 

พร้อมกับคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จำนวน ............................ ฉบับ คือ 
      สำเนาบัตรประจำตัว         ใบรับรองแพทย์ 
     สำเนาทะเบียนบา้นของผู้ขออนญุาต       สำเนาทะเบียนบา้นของสถานที่ตัง้สถานพยาบาล 

 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล       สมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
     หนังสือรับรองการตรวจสอบสถานพยาบาลจากพนักงานเจ้าหนา้ที่ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ. 
      สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑         
 

                                                                                     (ลายมือช่ือ) ……………….…………………………………………… ผู้ยื่นคำขอ 
 

                           ( …..………..……………………………………..………..) 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง         หน้าข้อความที่ต้องการ 

    ๒. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของ 
         ผู้รับมอบอำนาจ  และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
 ๓. รายการเอกสารที่ต้องยื่นและคำอธิบายเพิ่มเติมดูด้านหลงัคำขอ   

 
 
 

เฉพาะกรณีที่ท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลมีขอ้ความระบุไว้ดังนี้   
“ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ......๒๕๖๔........” 



 
 
 

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล(ครบ 10 ปี) 
 

 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ สพ.๑๑)  
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอ(ผู้ประกอบกิจการ)       
   ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบกิจการ   
 สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งคลินิก 
 หนังสือรับรองการตรวจสอบสถานพยาบาลจากพนักงานเจ้าหนา้ที่ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ 
 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ สพ.๗)  ฉบับจริง  
 สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (เล่มสีเขียว) 
 แบบรายงานประจำปี     
   แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในสถานพยาบาลฯโดยตนเอง  
   สำเนาสัญญาการใช้บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากหน่วยงานที่ให้บริการฯ  ที่ระบุระยะเวลาในการให้บริการในปี ๒๕๖๕ 

    หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เดือน ต้องมีทุกคลินิกยกเว้นคลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทย 
     ประยุกต์ เนื่องจากไม่มีขยะติดเชื้อ (หมายเหตุ: ไม่รบัหลักฐานการกำจัดขยะจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต 
    จังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากไม่มีระบบกำจัดขยะติดเชื้อ)    
   ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท (จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค”สั่งจ่ายในนาม“กระทรวงการคลังผ่านสำนักงาน 
   คลังจังหวัดสมุทรปราการ”) 
   ยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการฯ ประจำปี  
 
กรณีผู้รับอนุญาตไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง ให้เพิ่มเอกสาร ดังนี้   
  หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท สำหรับกระทำการครั้งเดียว, และ ๓๐ บาท สำหรับ 
 กระทำการมากกว่าครั้งเดียว (ในการมอบอำนาจให้ระบุสิ่งที่ต้องการให้ผู้รับมอบฯ กระทำการแทนให้ละเอียด เช่น การยื่น 
 เอกสาร การแก้ไขตัดทอนเพิ่มเติมข้อความในเอกสาร การรับสมุดทะเบียน/ใบอนุญาต และ หลักฐานต่างๆ ภายหลังที่ 
 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น) 
 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ   กรณีนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตร 
 ประชาชนผู้มีอำนาจลงนามผูกพนั และประทับตราสำคัญของบรษิัทตามเงื่อนไข  
  สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
  เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารโดยเจ้าของเอกสารทุกฉบับ 

     
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

                                 แบบ ส.พ. ๒๐                                             

         เลขรับท่ี.......................................................  
          วันท่ี.………………………………..…..…………….. 
          ลงชื่อ……………………..................ผูร้ับคำขอ 

 
 
 

 
 

คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล 

 

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

           ๑. ข้าพเจ้า …………………..…………..…….………..…………………....…….….เลขประจำตัว  
อายุ ….…..…… ปี สัญชาติ ………...……… อยู่บ้านเลขที่ ……..…หมู่ที่ ……….…….…… ซอย/ตรอก…..……..…............................................... 
จังหวัด ….…………………….…....…….……..รหัสไปรษณีย์……………..………………………โทรศัพท์……………...................................................... 
โทรสาร.…………………………………..………….ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์……………...……………..……………………………………………………………….. 

๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะตอ่อายุใบอนุญาตให้ดำเนนิการสถานพยาบาลประเภทที่   ไม่รบัผู้ป่วยไว้คา้งคืน 
 รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ……--…….เตียง  ตามใบอนุญาตที่   ออกให้ไว้ ณ วันที่……..…………….…..…..…………….. 
เดือน………..…..……พ.ศ. …………ลักษณะสถานพยาบาล……………………..………….………ตั้งอยู่เลขที่ ………………..….. หมู่ที่………..……..…… 
ซอย/ตรอก ………………..…………ถนน……………..…………….….ตำบล/แขวง………………………………… อำเภอ/เขต ……………….............…...  
จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์………………...….โทรศัพท์ ………..…………….…..…………………โทรสาร….……………………..…………..…… 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………….……...…..วัน/เวลาทำการ………………………...…………………………………………..………………..…………. 

๓. ขณะนี้ข้าพเจ้า 
 เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภท.................................................. ลักษณะของสถานพยาบาล………….……..……………………....  
 ณ สถานพยาบาลชื่อ………………………….………….……..ที่ตั้ง…………………………………………เลขที่ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล……....………..……. 
    วัน/เวลาปฏิบัตงิานของผู้ดำเนินการสถานพยาบาล………………………………….……………...…………………………..……………………………….. 
  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติงานหน้าที่อื่นในสถานพยาบาล หรือในส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ดังนี้  (ชี้แจงชื่อ  ที่ตั้งของสถานพยาบาล 
     หรือส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งวัน  เวลาที่ปฏิบัติงานด้วย) ……………………………………………………………………………………..……. 
     ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
     ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
    พร้อมกับคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จำนวน ............................................................................ ฉบับ คือ 
 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลฉบับจริง                               สมุดทะเบียนสถานพยาบาล             
 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงวา่มีสขุภาพแข็งแรง สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด  
 รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จำนวน ๓ รูป ถ่ายไว้ไม่เกินหนี่งปี (กรณีใบอนุญาตดำเนนิการต่อครบสี่ช่อง) 
 เอกสารอ่ืนๆ (ถ้าม)ี...............................................................................   
 
 

 (ลายมือชื่อ) ……………….………..………………… ผู้ดำเนินการ 
                       ( ……………………….…….……..…….. ) 
ข้าพเจ้ายินยอมให้บุคคลดังกลา่วเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลแห่งนี้ 
                            

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

 
หมายเหตุ : ๑.  ให้ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง    หน้าข้อความที่ต้องการ                                                                                 
 ๒.  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ  
                     และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
 ๓.  ค่าธรรมเนียม ๒๕๐ บาท 
 
 เฉพาะกรณีที่ท้ายใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลมีขอ้ความระบไุว้ดังนี้   

“ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ......๒๕๖๔........” 



             แบบ ส.พ. ๒๓ 

รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบัผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ประจำปงีบประมาณ............................................. 

(บันทกึข้อมูลตัง้แต่ ๑ ตุลาคมของปีที่ผ่านมา ถึง ๓๐ กันยายน ของปีปจัจุบัน) 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
    ๑.๑ ชื่อสถานพยาบาล........................................................................................................................................................................ 
ตั้งอยู่เลขที่.......................................หมู่ที.่............................ซอย/ตรอก.................................................ถนน....................................................... 
ตำบล/แขวง...............................................................อำเภอ/เขต.................................................................จังหวัดสมุทรปราการ..................... 
รหัสไปรษณีย์............................................................โทรศัพท์.........................................................โทรสาร.......................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์........................................................................................................................................................................................... 
  ๑.๒ ชื่อผู้รับอนุญาต.................................................................เลขทีใ่บอนญุาต............................................................................. 
  ๑.๓ ชื่อผู้ดำเนนิการ.................................................................เลขทีใ่บอนญุาต............................................................................. 
๒. ลักษณะสถานพยาบาลและจำนวนการใหบ้ริการ 
  ๒.๑ ลักษณะสถานพยบาล....................................................(คลินิกเฉพาะทางระบสุาขา)......................................................... 

  ๒.๒ จำนวนผูป้่วย...........................................................................................คน.....................................................คร้ัง 
   ๒.๒.๑ จำนวนผูป้่วยชาวไทย................................................................. คน.....................................................ครั้ง 
   ๒.๒.๒ จำนวนผูป้่วยตา่งชาติ................................................................ คน.....................................................ครั้ง 
  ๒.๓ จำนวนการให้บริการ 
    ๒.๓.๑ เวชกรรม........................................................................................คน....................................................ครั้ง 
    ๒.๓.๒ เวชกรรมเฉพาะทาง.....................................................................คน....................................................ครั้ง 
    ๒.๓.๓ ล้างไต.............................................................................................คน....................................................ครั้ง 
    ๒.๓.๔ การผา่ตัดเล็ก...............................................................................คน....................................................ครั้ง 
    ๒.๓.๕ ทันตกรรม 
     ๑) ส่งเสริม,ป้องกนั...................................................................คน....................................................คร้ัง 
     ๒) รักษา......................................................................................คน....................................................คร้ัง 
    ๒.๓.๖ ทันตกรรมเฉพาะทาง 
     ๑) ส่งเสริม,ป้องกนั...................................................................คน.....................................................ครั้ง 
     ๒) รักษา......................................................................................คน.....................................................คร้ัง 
    ๒.๓.๗ กายภาพบำบัด............................................................................คน.....................................................คร้ัง 
    ๒.๓.๘ เทคนิคการแพทย์.......................................................................คน.....................................................คร้ัง 
    ๒.๓.๙ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
     ๑) การตรวจก่อนคลอด............................................................คน.....................................................คร้ัง 
     ๒) การทำคลอดปกติ................................................................คน......................................................ครั้ง 
     ๓) การดูแลหลังคลอด..............................................................คน.....................................................ครั้ง 
     ๔) การพยาบาลอ่ืน(ระบุ).........................................................คน.....................................................ครั้ง 
  ๒.๓.๑๐ การพยาบาลและการผดุงครรภ์เฉพาะทาง............................................คน..................................ครั้ง 
  ๒.๓.๑๑ การแพทย์แผนไทย 
   ๑) รักษา...................................................................................... คน.....................................................คร้ัง 
   ๒) ส่งเสริม...................................................................................คน....................................................คร้ัง 
  ๒.๓.๑๒ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
   ๑) รักษา.............................................................................. คน............................................... ครั้ง 
   ๒) ส่งเสริม.......................................................................... คน.................................................ครั้ง 
   



- ๒ - 
   
  ๒.๓.๑๓ การประกอบโรคศิลปะกิจกรรมบำบัด 
   ๑) การให้บริการสำหรับเด็กและวัยรุ่น 
       : การตรวจประเมิน...................................................... คน.................................................ครั้ง 
       : การส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟ้ืนฟู..................................คน.................................ครั้ง 
   ๒) การให้บริการสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ 
       : การตรวจประเมิน......................................................................คน..................................ครั้ง 
       : การส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟ้ืนฟู..................................คน..................................ครั้ง 
  ๒.๓.๑๔ การประกอบโรคศิลปะการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
   ๑) การให้บริการการแก้ไขการพูด.................................................คน...................................ครั้ง 
   ๒) การให้บริการการแก้ไขการได้ยิน..............................คน..................................................ครั้ง 
  ๒.๓.๑๕ การประกอบโรคศิลปะเทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก 
    ๑) การให้บริการระบบหัวใจ.......................................... คน.................................................ครั้ง 
    ๒) การให้บริการระบบปอด........................................... คน.................................................ครั้ง 
    ๓) การให้บริการระบบหลอดเลอืด............................... คน.................................................ครั้ง 
  ๒.๓.๑๖ การประกอบโรคศิลปะรังสีเทคนิค 
    ๑) เอ็กซเรย์....................................................................... คน................................................ครั้ง 
  ๒.๓.๑๗ การประกอบโรคศิลปะจิตวิทยาคลินิก 
    ๑) การให้บริการทางจิตวิทยาคลินิก............................คน................................................ครั้ง 
  ๒.๓.๑๘ การประกอบโรคศิลปะกายอุปกรณ์ 
    ๑) ตรวจประเมิน..............................................................คน.................................................ครั้ง 
    ๒) ปรับแก้ไขอุปกรณ์...................................................... คน.................................................ครั้ง 
    ๓) ผลิตกายอุปกรณ์........................................................ คน.................................................ครั้ง 
  ๒.๓.๑๙ การประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน 
    ๑) ฝังเข็ม............................................................................คน.................................................ครั้ง 
    ๒) นวดทุยนา.....................................................................คน..................................................ครั้ง 
    ๓) สั่งยา..............................................................................คน..................................................ครั้ง 
    ๓) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................คน..................................................ครั้ง 
๓. เครื่องมือสำคัญ 
 ๓.๑ เครื่องเอ็กซเรย์..............................................................................................................เครื่อง 
 ๓.๒ เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์.......................................................................................เครื่อง 
 ๓.๓ เครื่องตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า..............................................เครื่อง 
 ๓.๔ เครื่องล้างไต..................................................................................................................เครื่อง 
 ๓.๕ เครื่องสลายนิ่ว..............................................................................................................เครื่อง 
 ๓.๖ เครื่องอัลตราซาวด์.......................................................................................................เครื่อง 
 ๓.๗ เครื่องเลเซอร์................................................................................................................เครื่อง 
 
 
 



- ๓ - 
๓.๘ อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินเบือ้งต้น 
                    มี    ไม่มี  ๓.๘.๑ ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ 
                    มี    ไม่มี  ๓.๘.๒ ยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อ่ืนที่สามารถให้การรักษาพยาบาล 
และช่วยชีวติผู้ป่วยฉุกเฉิน  ตามลักษณะของสถานพยาบาล 

๑) คลินิกเวชกรรม/คลินิกเฉพาะทาง (ระบุ).................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................... 

๒) คลินิกทันตกรรม/คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง (ระบุ)............................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 ๓.๙ เครื่องมือชนิดอ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
๔. วิธีป้องกันการติดเชื้อในคลนิิก 
 ๔.๑ แช่น้ำยา (ระบุชนิดน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้) 
                     ระยะเวลาในการแช่น้ำยา.......................................................................................................................................... 
 ๔.๒ ใช้ความร้อนในการทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ 
                   Autoclave (เครื่องอบนึ่งภายใต้ความดัน) ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ..................................................... 
                   Hot air oven ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ....................................................................................................... 
                   อบด้วยก๊าซระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ............................................................................................................ 
                   อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................................................... 
 ๔.๓ อ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวกับความร้อน 
                   Ultrasonic Cleaner ระยะเวลาในการทำความสะอาด.......................................................................... 
                   อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................................................... 
 ๔.๔ การให้ความรู้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในคลินิกเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการ    
ทำความสะอาดเครื่องมือ....................................ครั้ง/ปี ให้ความรู้ครั้งล่าสุด (วัน/เดือน/ปี)......................................................... 
 ๔.๕ มีเอกสารแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการทำลายเชื้อที่ผู้ปฏิบัติงานสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน 
            มี    ไม่มี 
 ๔.๖ วิธีการจัดการขยะติดเชื้อ 
    มี    ไม่มี ๕.๖.๑  การแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไป (มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเชื้อใช้
ถุงแดง เขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ”)                                               
    มี    ไม่มี ๕.๖.๒  วิธีกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ระบุ).............................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
    มี    ไม่มี ๕.๖.๓  วิธีจัดการของมีคม (ระบุ)...................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

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

                                         ผู้รบัอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 
    (ลายมือชื่อ)............................................................................... 
                                                                            (..............................................................................) 
                                                                                           ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 
                                                    วัน/เดือน/ปีที่รายงาน..................................... 



 

 
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
ในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก) โดยตนเอง  

 
 
คำชี้แจง 
• ด้วยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและสำนักสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด  ดำเนินการประเมินมาตรฐานคลินิกทุก 
 ประเภททั่วประเทศ  ด้วยการให้แต่ละคลินิกทำการประเมินตนเอง โดยบันทึกลงนามในแบบประเมินดา้นล่างนี ้  
• ในส่วนท่ี ๑ เป็นส่วนของข้อมูลทั่วไป  ขอให้บันทึกข้อมูลลงในช่องว่าง 
• ในส่วนท่ี ๒ เป็นส่วนของการประเมินมาตรฐานคลินิกโดยคลินิก  ขอให้ผู้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลเป็นผู้ประเมินตามสภาพ 
     ความเป็นจริง 
• กรุณาส่งแบบประเมินกลับ   ไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการ  
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ช่ือคลินิกตามใบอนุญาต....................................................................................................................................................................................... 
๒.  ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่   
๓. วัน  เวลา  เปิดทำการ.......................................................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................................................................................ 
     ตั้งอยู่เลขท่ี....................ซอย/ตรอก..................................ถนน....................................หมู่ที่......................ตำบล/แขวง...................................... 
     อำเภอ/เขต...................................................จังหวดั.....................................รหสัไปรษณยี์........................โทรศัพท์...........................................  
๔. ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ตามที่ระบุในใบอนุญาต  ช่ือ............................................................................................................................. 
๕. ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ตามที่ระบุในใบอนุญาต  ช่ือ..................................................................................................................................... 
๖. มีจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะ.......................................คน  โปรดระบุช่ือ  และเลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/โรคศิลปะ  
    ช่ือ...........................................................................................................เลขท่ีใบอนุญาต...................................................................................      
    ช่ือ............................................................................................................เลขท่ีใบอนุญาต..................................................................................                 
    ช่ือ............................................................................................................เลขท่ีใบอนุญาต...................................................................................                 
    ช่ือ............................................................................................................เลขท่ีใบอนุญาต...................................................................................                 
    (หากมีจำนวนมากว่าน้ี  ให้ระบุเพิ่มเตมิแนบท้ายแบบประเมินนี้)  
 
ส่วนที่ ๒   ข้อมูลการประเมินมาตรฐาน ฯ ตามสภาพความเป็นจริง โดยใส่เคร่ืองหมาย     ในช่อง     

รายการ การประเมินตนเอง หมายเหตุ  
๑. มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการในปา้ยตรงกับท่ีระบุใน   
   ใบอนุญาต  มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ป้ายมีความกว้าง  x  ยาวไมน่้อยกว่า  ๔๐  ซม. X  ๑๒๐  ซม.  ตัวอักษรภาษาไทย 
      ช่ือสถานพยาบาลมตีัวอักษรความสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  ซม.  ตวัอักษรแสดงประเภท    
      ลักษณะ และเลขท่ีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสูงไม่น้อยกว่า   ๕   ซม.   
      ถ้าป้ายช่ือมีภาษาต่างประเทศ  ตัวอักษรต้องมีขนาดเล็กกว่าภาษาไทย 
   

     มี            ไม่มี 

 
     มี            ไม่มี 
 

(แสดงเหตผุล
หรือ
ข้อเสนอแนะ) 

๑.๒ สีพื้นป้ายเป็นสีขาว  และสีตัวอักษร  ถูกต้องตามลักษณะคลินิก  ดังนี ้
คลินิกเวชกรรม / คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง                            สีเขียว 
คลินิกทันตกรรม / คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง                         สีม่วง 
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์                                    สีฟ้า 
คลินิกกายภาพบำบัด                                                       สีชมพ ู
คลินิกเทคนิคการแพทย์                                                    สีแดงเลือดหมู 
คลินิกการแพทย์แผนไทย/คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์         สีน้ำเงิน 
คลินิกการประกอบโรคศลิปะ                                              สีน้ำตาล 
สหคลินิก                                                                     สีเชียวแก ่
 

     มี             ไม่มี 
 
     
 

 

๑.๓ ติดตั้งป้ายช่ือสถานพยาบาลในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอก      มี             ไม่มี  
๒.  สถานท่ีตั้งคลินิกตรงกับบ้านเลขท่ี  ที่ระบุในใบอนุญาต      มี             ไม่มี  

 
 

 

           



 
 
 
 

รายการ การประเมินตนเอง หมายเหตุ 
๓.  มีการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนญุาตดำเนินการ 
     สถานพยาบาลไว้ด้านหน้าคลนิิก  โดยเปิดเผยและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน                 

     มี             ไม่มี 
 

 

๔.  ชำระค่าธรรมเนียมปีนี้แล้ว และตดิ ส.พ.๑๒ (แบบแสดงการชำระค่าธรรมเนยีมประจำปี) 
     ไว้ด้านหน้าคลินิกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

     มี             ไม่มี 
 

 

๕.  ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลต่ออายุทุก ๒ ปี (กรณีใหม่ไม่ถึง ๒ ปีใส่ ช่อง   มี)      มี             ไม่มี 
 

 

๖.  แสดงหรือติดป้ายวัน เวลา ท่ีให้บริการไว้โดยเปิดเผย มองเห็นไดชั้ดเจนตรงตาม 
     ใบอนุญาต 

     มี             ไม่มี 
 

 

๗.  แสดงหรือติดป้ายคำประกาศสิทธิผู้ป่วยไว้ด้านหน้าคลินิกในท่ีเปิดเผย  สามารถมองเห็น 
     ได้ชัดเจน   

     มี             ไม่มี 
 

 

๘.  แสดงเครื่องหมายหา้มสบูบุหรี ่(ข้อความหรือสัญลักษณ์) ได้ชัดเจน      มี             ไม่มี 
 

 

๙.  แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล เช่นค่ายา...ค่าทำแผล...คา่อุดฟัน...ค่าตรวจเลือด....ฯลฯ 
     ไว้ในท่ีเปิดเผย (เป็น ป้าย หรอืแฟ้มหรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 

     มี             ไม่มี 
 

 

๑๐.  มีป้ายแจ้งว่า สอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาลได้ที่......(แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่หรือ 
       ได้ที่นี่) มองเห็นชัดเจน ด้วยตัวอักษรข้อความสูง  ๑๐  เซนตเิมตร(ไม่บังคับสี) 

     มี             ไม่มี 
 

 

๑๑.  มสีมดุทะเบียนสถานพยาบาล (สำหรบับันทึกประวตัิคลินิก ที่ผูอ้นุญาตเป็นผู้ออกให้ 
       เป็นเล่มสีเขียว) 

     มี             ไม่มี 
 

 

๑๒.  สถานท่ีตั้งมีความมั่นคง  ปลอดภัยไม่อยู่ในสภาพชำรุดหรือเสีย่งต่ออันตรายจากการใช้ 
       สอย ( พื้น ผนัง เพดาน ประตูหรือโครงสรา้งอื่น ๆ ) 

     มี             ไม่มี 
 

 

๑๓.  พื้นที่สถานพยาบาลไม่ปะปนกับร้ายขายยาหรือกิจการอื่น      มี             ไม่มี  
๑๔.  กรณีที่มีการให้บริการของสถานพยาบาลหลายลักษณะหรือหลายสาขารวมอยู่ใน  
       อาคารเดียวกัน (สหคลินิก) จะต้องมีสดัส่วนให้ชัดเจน และแตล่ะสดัส่วนต้องมีพื้นท่ีและ 
       ลักษณะตามมาตรฐานการให้บริการนั้น ๆ 

     มี             ไม่มี 
 

 

๑๕.  บรเิวณทั้งภายนอก ภายใน และการดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความสะอาด   
       เรียบร้อย 

     มี             ไม่มี 
 

 

๑๖.  มเีครื่องดับเพลิงขนาดเหมาะสม อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งในท่ีมองเห็นได้ชัดเจน  
       อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานติดตั้งโดยส่วนบนสดุของตัวเครื่องสูงจากระดบัพ้ืนไมเ่กิน   
       ๑.๕๐  เมตร สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได ้

     มี             ไม่มี  

๑๗.  มีการระบายอากาศที่ดี  ไมม่ีกลิ่นอับทึบ กรณตีิดเครื่องปรับอากาศ ต้องมีพัดลมดูด   
       อากาศสู่ภายนอกอาคาร ทั้งนี้ ถ้าความสูงของฝ่าเพดานน้อยกว่า ๒.๖๐ เมตร  ผู้ขอรับ 
       อนุญาตฯ ต้องแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าระบบระบายอากาศทำงานได้ดีมปีระสิทธิภาพ 

     มี             ไม่มี  

๑๘.  มีห้องตรวจ และห้องให้การรักษา เป็นสดัส่วนมดิชิด      มี             ไม่มี  
๑๙.  ยาหมดอายหุรือเสื่อมสภาพ      มี             ไม่มี  
๒๐.  ซองยา ขวดยา หรือ ภาชนะบรรจุยาอื่นๆ ให้ระบุชื่อคลินิก ช่ือผู้ป่วย ช่ือยา  
       วิธีใช้ อย่างชัดเจน 

     มี             ไม่มี  

๒๑.  มีวตัถุออกฤทธ์ิหรือไม ่
       - กรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ มีสถานท่ีหรือตู้เก็บที่มั่นคงและปลอดภัย มีกุญแจปดิและเปดิ 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 

     มี             ไม่มี  

๒๒.  มตีู้เย็นสำหรบัเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น  กรณีทีม่ีวัคซีนหรือยาที่ต้องเก็บไว้ท่ีอุณหภมูิต่ำ    
       ตู้เย็นนั้น ต้องไม่มีอาหาร หรือเครื่องดื่มปะปน และมีการควบคุมอุณหภูมิตเูย็น โดยม ี
       เทอร์โมมิเตอร์วัดอณุหภมูิอย่างน้อย ๑ จุด 

     มี             ไม่มี  

๒๓.  มีป้ายแสดงรูปถ่าย สาขาวิชาชีพ และเลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพหรือ 
       ผู้ประกอบโรคศิลปะ(ป้ายช่ือใบสีน้ำเงิน)ที่กำลังปฏิบัติงานในขณะนั้น ในบริเวณที่ท่ีเห็นได้ 
       ชัดเจนหน้าห้องตรวจนั้น ๆ 

     มี             ไม่มี  

 

 
 



 

รายการ การประเมินตนเอง หมายเหตุ 
๒๔.  มีบัตรประจำตัวผู้ป่วย(OPD Card)  เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี   มีการบันทึกเกี่ยวกับการ   
       ให้บริการดังนี้ 
       ก)  ชื่อสถานพยาบาล   
       ข)  เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย 
       ค)  วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ  
       ง)  ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมลูส่วนบุคคลอ่ืนๆของผู้มารับ 
           บริการ ประวัติอาการป่วย การแพ้ยา ผลตรวจทางร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
      จ)  การวินิจฉัยโรค 
      ฉ)  การรักษา 
      ช)  ลายมือชื่อผู้ประกอบวชิาชพีผู้ให้การรักษาพยาบาล 

      มี           ไม่มี           
  
      มี           ไม่มี 
      มี           ไม่มี   
      มี           ไม่มี 
      มี           ไม่มี 
 
      มี           ไม่มี 
      มี           ไม่มี 
      มี           ไม่มี 

 

๒๕.  มีการบันทึกทะเบียนผูป้่วยที่มารับบริการประจำวัน เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
       อย่างน้อยต้องมีรายการดงันี ้
        ก)  ชื่อ นามสกลุ อายุของผู้ป่วย 
        ข)  เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย 
        ค)  วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ 
        ง)  การวินิจฉัยโรค 

      มี           ไม่มี 
     
      มี           ไม่มี   
      มี           ไม่มี 
      มี           ไม่มี  
      มี           ไม่มี                

 

๒๖.  มีการส่งรายงานประจำปีของสถานพยาบาล (ส.พ.๒๓)  ตั้งแต่ ๑ ตค.ของปีที่ผ่านมา  
       ถึง ๓๐ กย. ในปีนั้นๆ  ส่งพร้อมชำระค่าธรรมเนียมประจำปีถัดไป 

      มี           ไม่มี ล่าสุดส่งรายงาน
ประจำปี๒๕๕....... 

๒๗.  มีการทำให้เครื่องปราศจากเชื้อ 
       ๒๗.๑  มีระบบควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสมตรวจสอบ การทำความสะอาด และ 
                ทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อในห้องบำบดัรักษาหรือในบริเวณที่มีงานหัตถการ   
       ๒๗.๒  กรณีมีการทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ โปรดระบวุิธีทำ 
๒๗.๒.๑  แช่น้ำยา 
๒๗.๒.๒  อบนึงใน Atoclave (เครื่องอบนึ่งภายใต้ความดัน) 
๒๗.๒.๓  อ่ืนๆ ระบุ............................................................... 

     มี            ไม่มี 
     มี            ไม่มี 
     
   
     มี            ไม่มี 
     มี            ไม่มี 

 

๒๘.  มีห้องตรวจภายใน  หรือไม่ 
       ๒๘.๑  ในกรณีมีห้องตรวจภายใน จะต้องม ี
        - ห้องเป็นสัดส่วนมิดชิด 
        - มีเตียงสำหรับตรวจภายใน และไฟส่องตรวจ 
        - มีอุปกรณ์ตรวจภายใน ทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้ออย่างเหมาะสม 
        - มีผ้าปิดตา ผา้คลุมตัว ป้องกัน การเปิดเผยร่างกายผูป้ว่ย 

     มี            ไม่มี    
    
     มี            ไม่มี 
     มี            ไม่มี 
     มี            ไม่มี 
     มี            ไม่มี          

 

๒๙.  มีเครื่องเอกซเรย์ หรือไม่  (เฉพาะคลินิกทันตกรรมต้องมีเคร่ืองเอกซเรย์ฟัน) 
       ๒๙.กรณีมีเครื่องเอกซเรย์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
            และได้รับใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองเอกซเรย์จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ             

     มี            ไม่มี 
     มี            ไม่มี    

 

๓๐.  มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไป มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเชื้อ (ใช้ถุงสีแดง  
       เขียนข้อความ“ขยะติดเชื้อ”)  แยกต่างหากจากภาชนะใส่มูลฝอยทั่วไป  และมีการ 
       กำจัดอย่างเหมาะสม  
              มูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวนิิจฉยัทางการแพทย์และการ 
       รักษาพยาบาลการให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรคและการตรวจซันสูตร  
       ศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

     มี            ไม่มี 
 

 

๓๑. มีการโฆษณาสถานพยาบาลหรือไม่ 
      ๓๑.๑ กรณีมีการโฆษณามีข้อความเป็นไปตามกฎหมาย 

    มี             ไม่มี 
    มี             ไม่มี 

 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบประเมนินี้เปน็ความจริงทุกประการ 
 

              ลงชื่อ.........................................................ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล / ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 
                    (.........................................................) 
      วัน/เดือน/ปี............................................................ 




