
ที่ ชร ๐๐๓๒.๐๐๔/  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
ถนนเชียงราย–เทิง อ.เมือง จ.เชียงราย 

     กันยายน  ๒๕63 

เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประจำปีและต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาล 

เรียน ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการและผู้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล 

ตามที ่ ท่านได้ร ับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล และตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมทุกปี ประกอบกับมาตรา ๑๙ ได้กำหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใช้ได้จนถึง
วันสิ ้นปีปฏิทินของปีที ่สิบนับแต่ปีที ่ออกใบอนุญาต และมาตรา ๒๘ ได้กำหนดให้ใบอนุญาตดำเนินการ
สถานพยาบาลใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตนั้น 

ในการนี้ จึงขอท่านไปดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ๒๕๖4 และ/หรือ ต่ออายุ
ใบอนุญาตได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ไม่เกิน
วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖3 ในวันและเวลาราชการ โดยจัดเตรียมเอกสารได้แก่ 

๑. แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ๒๕๖4 พร้อมคำแนะนำ 
๒. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.๒๐) 
๓.  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.๑๑) 
๔. รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(แบบ สพ.๒๓) 
๕. แบบประเมินมาตรฐานฯ โดยตนเอง 
๖. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีผู้รับอนุญาตไม่ได้มาด้วยตนเอง) 

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและแบบรายงาน(ข้อ ๑ – ๖) ได้จากหัวข้อปักหมุดหน้าเพจเวปไซต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย http://cro.moph.go.th/moph/index.php 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 

๗๓๙๓

๑๗

 https://bit.ly/3mW7jII

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทร. ๐ ๕๓๙๑ – ๐๓๒๒ 
โทรสาร. ๐ ๕๓๙๑ – ๐๓๔๕ 

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดที้�



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตและการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีสถานพยาบาล 
ประเภท  สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ปว่ยไวคา้งคืน (คลินิก) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 

รายการเอกสาร 

1. 2. 3.
ชำระค่าธรรมเนียม ต่ออายุ ต่ออายุ 

ประจาป ี ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
(ตรวจสอบวันหมดอายุในใบอนุญาต)

ใบอนุญาตให้ดำเนินการฯ 
(ตรวจสอบวันหมดอายุในใบอนุญาต)

แบบคำขอ 
  (1.1) คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี (2.1) คำขอต่ออายุ 3.1) คำขอต่ออายุ 

  (1.2) รายงานประจำปีสถานพยาบาล (แบบสพ.23) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล  

  (1.3) แบบประเมินมาตรฐานคลินิก (แบบ ส.พ.11) (แบบ ส.พ.20) 

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

กรณีใบอนุญาตหมดเนื้อที่ต่ออายุ ต้องออกฉบับใหม่ 
ให้ยื่นพร้อมภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ 

  สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (ส.พ.8)   

  สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน -  

  สำเนาทะเบยีนบ้านผู้รับอนุญาต -  

  สำเนาทะเบยีนบ้านที่ตั้งสถานพยาบาล -  - 

  ใบรับรองแพทย ์ -  

  ค่าธรรมเนียม 500 บาท 1,000 บาท 250 บาท 

หนังสือมอบอำนาจ   
พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท

(กรณีทำการหลายครั้ง)   
  

(หากไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง) กรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง กรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง กรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง 
   

 หมายเหตุ : กรณีไม่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตหรือประกอบกิจการสถานพยาบาลอีกต่อไปให้ผู้รับอนุญาตฯ ยื่นหนังสือแจ้งเลิกกิจการ (แบบ สพ.17)  พร้อมแนบสมุดทะเบียนสถานพยาบาลและใบอนุญาตฉบับจริง 



 เลขรับที่ ..……………………….     
 วันที่ ……………..………………… 
 ลงช่ือ …………….....……… ผู้รับ 

               คาํขอชําระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก) ประจําปี 2564 
                    เขียนท่ี  ................................................................. 
                    วนัท่ี.............เดือน...........................พ.ศ................ 

1. ขา้พเจา้(ผูป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล)
 (บุคคลธรรมดา)................................................................... เลขท่ีบตัรประชาชน  

          (นิติบุคคล) ช่ือ.....................................................................................................โดย (ผูมี้อาํนาจลงนาม) 
1. ช่ือ-สกุล .........................................................................เลขท่ีบตัรประชาชน  
2. ช่ือ-สกลุ ..........................................................................เลขท่ีบตัรประชาชน  

         สถานพยาบาล  ช่ือ..............................................................................................................................................................             
         เลขท่ีใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ ............................................................ คลินิกตั้งอยูเ่ลขท่ี.......................หมู่ท่ี............  
         ซอย/ตรอก.................................ถนน..................................ตาํบล/แขวง..............................อาํเภอ/เขต.............................. 
         จงัหวดั.........................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์............................. มือถือ……….……………….......... 

*-*ขอความกรุณากรอก E-mail address ตวับรรจง:….…………………..………………..…… ...................
         ปัจจุบนัมี ผู้ดาํเนินการสถานพยาบาล ช่ือ............................................................................................................................  
2. ขา้พเจา้มีความประสงค ์ขอชําระเงินค่าธรรมเนียม การประกอบกิจการสถานพยาบาลประจาํปี 2564   จํานวน  500  บาท
       และเงินเพิ่ม จาํนวน..................... บาท (กรณีมาชาํระภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563) 
3. ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสาร หลกัฐานมาพร้อมน้ี คือ

 3.1 สมุดทะเบียนสถานพยาบาล  
 3.2 รายงานประจาํปีสาํหรับสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน(สพ.23) 
 3.3 แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลในสถานพยาบาล 

       ประเภทท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน(คลินิก)โดยตนเอง ประจาํปี 2564 
 3.4 อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ........................................................... 

                  ลายมือช่ือ.................................................ผูรั้บอนุญาตประกอบกิจการฯ                
     (................................................)   

                  ลายมือช่ือ.................................................ผูแ้ทน 
    (.................................................)          

   หมายเหตุ     กรณีให้ผู้อ่ืนมาชําระแทน ต้องนําใบมอบฉันทะติดอากรแสตมป์     10    บาท     พร้อมสําเนาบัตรประชาชน    
            ของผู้มอบอํานาจ และ ผู้รับมอบอํานาจ  แนบมาด้วย 

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
        ส่วนน้ีเจา้หนา้ท่ีบนัทึก                                                                                               ขา้พเจา้ไดรั้บ    สพ.12 เลขท่ี……………….. 

ใบสาํคญัรับเงิน เล่มท่ี / เลขท่ี   ............./...........      สมุดทะเบียน       คืนแลว้            
จาํนวนเงิน............................ บาท                            ลงช่ือ....................................................ผูรั้บคืน                
วนัท่ี.......... /............./............          (....................................................)    
ลงช่ือ จนท.ผูรั้บเงิน/มอบแบบ สพ.12...............                 วนัท่ี................/... .............../................  



เฉพาะสถานพยาบาลที่ใบอนุญาตหมดอายุ 

แบบ ส.พ. ๑๑ 

             คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

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

วนัท่ี ……..……... เดือน ……………………………. พ.ศ. ………….. 
๑. ขา้พเจา้ 

� ๑.๑ ช่ือ ………………………………………………………………………………………………………………………..  

เลขประจาํตวั สญัชาติ ………………………..……..… อาย ุ…………………… ปี
� ๑.๒ นิติบุคคล…….………………………………………………………….………………………………………………. 

โดย (๑) ……………………..……………………….……………….. เลขประจาํตวั 
และ (๒) …………………………………………..……………….….เลขประจาํตวั 
เป็นนิติบุคคลประเภท …………………………...………….………. จดทะเบียนเม่ือ ………...……..…..เลขทะเบียน ……………….……. 

         ๑.๓ มี   � บา้น   � สาํนกังาน   ตั้งอยูเ่ลขท่ี ……………..…… หมู่ท่ี …… ซอย/ตรอก ………………...…………….…… 
ถนน ………….……………….…….. ตาํบล/แขวง …………………..……………. อาํเภอ/เขต ……………………..….…………………. 
จงัหวดั ………………...……………….. รหสัไปรษณีย…์…………....…… โทรศพัท ์………………………………………….……….… 
โทรสาร..…………………………………. ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์………………………………….……………………..………………. 
เป็นผูรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทท่ี  � ไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน   � รับผูป่้วยไวค้า้งคืน …………….……….. เตียง 

๒.ลกัษณะของสถานพยาบาล………………………………………………………………………………………………………. 
ตามใบอนุญาตท่ี ……………………………………………… ออกให ้ณ วนัท่ี ………… เดือน ……………….………พ.ศ. ……..…..…. 
ณ สถานพยาบาลช่ือ…………………………………………………………………………………………………………………...…….… 
ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี ……………..…. หมู่ท่ี ………. ซอย/ตรอก ……………... ……………………… ถนน ………………………..………… 
ตาํบล/แขวง ………..……………. อาํเภอ/เขต ……………………….…….. จงัหวดั ……………….….……รหสัไปรษณีย…์..................... 
โทรศพัท ์………………..….…………………โทรสาร.....……….…………ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์……………………............................ 
ขอต่ออายใุบอนุญาต  (ซ่ึงเป็นการต่ออายตุาม พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ คร้ังท่ี ………………….) 

พร้อมกบัคาํขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ย จาํนวน .................. ฉบบั คือ 
� สาํเนาบตัรประจาํตวั � ใบรับรองแพทย ์
� สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต � สาํเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีตั้งสถานพยาบาล
� ใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล
� หนงัสือรับรองการตรวจสอบสถานพยาบาล จากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญติัสถานพยาบาล
� สมุดทะเบียนสถานพยาบาล

(ลายมือช่ือ) ………………………………………………… ผูย้ืน่คาํขอ 

( …..…………..……………………………….………..)  
หมายเหตุ    1.ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง � หน้าข้อความท่ีต้องการ 

2.กรณีมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของ
ผู้รับมอบอำนาจ  และบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เลขรับท่ี ….……….…….………… 
วนัท่ี ..……..……….………….….. 
ลงช่ือ........………………ผูรั้บคาํขอ 



เฉพาะสถานพยาบาลที่ใบอนุญาตหมดอายุ 
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                           แบบ ส.พ. ๒๐                 
                                                              
                                                                                         
                                                คาํขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาล 

        เขียนท่ี ................................................................................. 
        วนัท่ี …….. เดือน ……...............................พ.ศ. …….…… 

๑. ขา้พเจา้ ….....................................................................................……...เลขท่ีบตัรประชาชน    
อาย ุ……..… ปี สญัชาติ ……….….อยูบ่า้นเลขท่ี …………..…หมู่ท่ี ..........…ซอย/ตรอก..................................ถนน ……………….………... 
ตาํบล/แขวง………………………. ….…อาํเภอ/เขต…………………. ………..จงัหวดั ……………………..….รหสัไปรษณีย…์……………  
โทรศพัท.์........................................................โทรสาร……………………..…...ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์……………………………………… 
          ๒. ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะต่ออายใุบอนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาลประเภทท่ี  ไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน  รับผูป่้วยไวค้า้งคืน……..เตียง    
ตามใบอนุญาตท่ี……………………………..…ออกใหไ้ว…้……………….. ลกัษณะของสถานพยาบาล..………………………………….... 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี ……………หมู่ท่ี….… ซอย/ตรอก ……………....ถนน………………... ตาํบล/แขวง ……………………อาํเภอ/เขต .................... 
จงัหวดั .....................รหสัไปรษณีย…์…………โทรศพัท.์ …………..... โทรสาร....................ไปรษณีย ์อิเลก็ทรอนิกส์. …………….……….... 
วนั/เวลาทาํการ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………        
        ๓. ขณะน้ีขา้พเจา้ 

  เป็นผูด้าํเนินการสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน. ลกัษณะของสถานพยาบาล. ……………………………………………… 
 ณ  สถานพยาบาลช่ือ……........................................................................................................................ท่ีตั้ง.................... หมู่ท่ี…..................…. 
ซอย/ตรอก ……................ ถนน.................................ตาํบล/แขวง …………………. …อาํเภอ/เขต …………….…จงัหวดั …………………… 
เลขท่ีใบอนุญาตใหด้าํเนินการสถานพยาบาล...........................................................................................................................................................       
 วนั/เวลาปฏิบติังานของผูด้าํเนินการ สถานพยาบาล……………………………………………………………………………………………… 

 เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพหรือปฏิบติังานหนา้ท่ีอ่ืนในสถานพยาบาล หรือในส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ดงัน้ี 
ช่ือ / ท่ีตั้ง หน่วยงาน................................................................................................................................................................................................ 
เวลาปฏิบติังาน   ...................................................................................................................................................................................................... 
 พร้อมกบัคาํขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ย   จาํนวน ..................... ฉบบั    คือ 

   ใบอนุญาตใหด้าํเนินการสถานพยาบาล                                               สมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
    สาํเนาบตัรประชาชน            สาํเนาทะเบียนบา้น 
    รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร  จาํนวน ๓ รูป  ถ่ายไวไ้ม่เกินหน่ึงปี (กรณีออกใบอนุญาตใหม่) 
   ใบรับรองแพทย ์ซ่ึงแสดงว่ามีสุขภาพแขง็แรง สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโ้ดยใกลชิ้ด 
   เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี)  …………………………………………………………..…………………………………. 

 
                              (ลายมือช่ือ) ……………….…………………………ผูด้าํเนินการ 
                                 (……………………………………….... ) 
 
                                                    ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นผูด้าํเนินการสถานพยาบาลแห่งนี 
 
                                                                                                       (ลายมือชือ) ……………….…………………………ผูป้ระกอบกิจการ               
                                                                                                                          ( ……………………………………….. )   
ใบสาํคญัรับเงิน เล่มท่ี / เลขท่ี ............./...........                                                        
จาํนวนเงิน............................................... บาท  
วนัท่ี................................................................                   หมายเหตุ  ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย    ในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 
 

เลขรับที่............................. 
วันที่.................................. 
ลงช่ือ........................ผูรั้บคาํขอ 













 
 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
ในสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก)โดยตนเอง ประจำปี 2564 

 

คำช้ีแจง 
-ด้วยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด    ดำเนินการประเมิน
มาตรฐานคลินิกทุกประเภทท่ัวประเทศ ด้วยการให้แต่ละคลินิกทำการประเมินตนเอง   โดยบันทึกลงในแบบประเมินด้านล่างนี้ 
-ในส่วนท่ี 1 เป็นส่วนของข้อมูลท่ัวไป ขอให้บันทึกข้อมูลลงในช่องว่าง 
-ในส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการประเมินมาตรฐานฯ ขอให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือผู้รับอนุญาตให้
ดำเนินการสถานพยาบาลเป็นผู้ประเมินตามสภาพความเป็นจริง 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.ช่ือคลินิกตามใบอนุญาต………………………………………………………………………………………………………….………. 
2.ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขท่ี ……………………………………………………………….………………… 
3.วัน เวลา เปิดทำการ………………………………………………………………………........................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
ต้ังอยู่เลขที่……………ซอย/ตรอก……………………..ถนน……………………หมู่ที่………..ตำบล/แขวง...................…..… 
อำเภอ/เขต……………………..……จังหวัด………………..…………รหัสไปรษณีย์………………..โทรศัพท์………..……..…… 
4.ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ตามท่ีระบุในใบอนุญาต ช่ือ……………………………………………………………….. 
5.ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ตามที่ระบุในใบอนุญาตช่ือ……………………………………………………………………….. 
6.มีจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะ…....…คน โปรดระบุช่ือ และเลขที่ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
ช่ือ……..…..…………………………………..………………..…………….เลขที่ใบอนุญาต…..………………………………………….. 
ช่ือ……………………………………………………..…..………………….เลขที่ใบอนุญาต……………………………………………….. 
    (หากมีจำนวนมากกว่านี้ ให้ระบุเพ่ิมเติมแนบท้ายแบบประเมินน้ี) 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการประเมินมาตรฐานฯ ตามสภาพความเป็นจรงิ โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่อง � 
รายการ การประเมิน

ตนเอง 
หมายเหตุ 

1. มีป้ายช่ือสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการในป้ายตรงกับท่ีระบุใน
ใบอนุญาต มีลกัษณะดังต่อไปน้ี 
     1.1 ป้ายมีความกว้าง x ยาว ไม่น ้อยกว่า 40 ซม .x 120 ซม .ตัวอักษรเป็น
ภาษาไทย ชื่อสถานพยาบาลมีตัวอักษรความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. ตัวอักษรแสดง
ประเภท ลักษณะ และเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสูงไม่น้อยกว่า 
5 ซม. ถ้าป้ายช่ือมีภาษาต่างประเทศ ตัวอักษรต้องมีขนาดเล็กกว่าภาษาไทย 

� มี   � ไมม่ี 
 
� มี   � ไมม่ี 

 

   1.2 สีพ้ืนป้ายเป็นสีขาว และสีตัวอักษร ถูกต้องตามลักษณะคลินิก ดังนี้ 
      คลินิกเวชกรรม/คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง                สีเขียว 

      คลินิกทันตกรรม/คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง             สีม่วง 
      คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์                      สีฟ้า 

      คลินิกกายภาพบำบัด                                          สีชมพู 

      คลินิกเทคนิคการแพทย์                                      สแีดงเลือดหมู 
      คลินิกการแพทย์แผนไทย                                     สีน้ำเงิน 

      คลินิกการแพทย์แผนไทย เวชกรรมไทย และอ่ืนๆ        สีน้ำเงิน 
      คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์                          สีทอง  
      สหคลินิก                                                        สีเขียวเข้ม 
   1.3 ติดต้ังป้ายช่ือสถานพยาบาลในตำแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก 

 

� มี   � ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� มี   � ไม่ม ี

 



รายการ การประเมิน
ตนเอง 

หมายเหตุ 

2. สถานที่ต้ังคลินิกตรงกับบ้านเลขท่ี ที่ระบุในใบอนุญาต � มี   � ไมม่ี

3. มีการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตดำเนินการ
สถานพยาบาลไว้ด้านหน้าคลินิก โดยเปิดเผยและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

� มี   � ไมม่ี

4. ชำระค่าธรรมเนียมปีน้ีแลว้ และติด ส.พ.12 (แบบแสดงการชำระค่าธรรมเนียม
ประจำปี) ไว้ด้านหน้าคลินิกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

� มี   � ไมม่ี

5.ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลต่ออายุทุก 2 ปี (กรณีใหม่ไม่ถึง 2 ปี

ใส่ ในช่อง � มี)

� มี   � ไมม่ี

6.แสดงหรือติดป้ายวัน เวลา ที่ให้บริการไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน
ตรง ตามใบอนุญาต

� มี   � ไมม่ี

7. แสดงหรือติดป้าย คำประกาศิตผู้ป่วยไว้ด้านหน้าคลินิกในท่ีเปิดเผย สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน

� มี   � ไมม่ี

8.แสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่(ข้อความหรือสัญลักษณ์) � มี   � ไมม่ี

9.แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล เช่นค่ายา…ค่าทำแผล…ค่าอุดฟัน…ค่าตรวจเลือด...ฯลฯ
ไว้ในที่เปิดเผย(เป็นป้าย หรือแฟ้มหรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

� มี   � ไมม่ี

10. มีป้ายแจ้งจุด ...สอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาล....(แพทย์หรือเจ้าหน้าที่หรือได้
ที่นี่) มองเห็นชัดเจน  ด้วยตัวอักษรข้อความสูง 10 ซม.ไม่บังคับสี) 

� มี   � ไมม่ี

11.มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาล (สำหรับบันทึกประวัติคลินิก ที่ผู้อนญุาตเป็นผู้ออก
ให้เป็นเล่มสีเขยีว)

� มี   � ไมม่ี

12. สถานที่ตั้งมีความมั่นคง ปลอดภัย ไม่อยู่ในสภาพชำรุดหรือเสี่ยงต่ออันตรายจาก
การใช้สอย (พ้ืน ผนัง เพดาน ประตูหรือโครงสร้างอ่ืนๆ)

� มี   � ไมม่ี

13. พ้ืนที่สถานพยาบาลไม่ปะปนกับร้านขายยาหรือกิจการอ่ืน � มี   � ไมม่ี
14. กรณีที่มีการให้บริการของสถานพยาบาลหลายลักษณะหรือหลายสาขารวมอยู่ใน
อาคารเดียวกัน (สหคลินิก) จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมี
พ้ืนที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการน้ันๆ

� มี   � ไมม่ี

15. บริเวณทั้งภายนอก ภายใน และการดูแลอุปกรณ์ เครื ่องมือ เครื่องใช้ มีความ
สะอาด เรียบร้อย

� มี   � ไมม่ี

16. มีเครื่องดับเพลิงขนาดเหมาะสม อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งในที่มองเห็นได้
ชัดเจน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานติดตั้งโดยส่วน บนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นไม่
เกิน 1.50 เมตรสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้

� มี   � ไมม่ี

17. มีการระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นอับทึม กรณีติดเครื่องปรับอากาศ ต้องมีพัดลมดูด
อากาศสู่ภายนอกอาคาร ทั้งนี้ ถ้าความสูงของฝ้าเพดานน้อยกว่า 2.60 เมตร ผู้ขอรับ
อนุญาตฯ ต้องแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าระบบระบายอากาศทำงานได้มีประสิทธิภาพ

� มี   � ไมม่ี



 
 

รายการ การประเมิน
ตนเอง 

หมายเหตุ 

18. มีห้องตรวจ และห้องให้การรักษา เป็นสัดส่วนมิดชิด � มี   � ไมม่ี  

19. ยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ � มี   � ไมม่ี  

20. ซองยา ขวดยา หรือ ภาชนะบรรจุยาอื่นๆ ให้ระบุชื่อคลินิก ชื่อผู้ป่วย 
ช่ือยา วิธีใช้ อย่างชัดเจน 

� มี   � ไมม่ี  

21. มีวัตถุออกฤทธ์ิหรือไม่ 
-กรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ มีสถานที่หรือตู้เก็บที่มั่นคงและปลอดภัย มีกุญแจปิด
และเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

� มี   � ไมม่ี  

22. มีตู้เย็นสำหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น กรณีที่มีวัคซีนหรือยาที่ต้องเก็บ
ไว้ที่อุณหภูมิต่ำ ตู้เย็นนั้นต้องไม่มีอาหาร หรือเครื่องดื่มปะปน และมีการ
ควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น โดยมีเทอร์โมมิเตอรวั์ดอุณหภูมิอย่างน้อย 1 จุด 

� มี   � ไมม่ี  

23.มีป้ายแสดงรูปถ่าย สาขาวิชาชีพ และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ของผู้
ประกอบวิชาชีพหรือผู ้ประกอบโรคศิลปะ (ป้ายชื ่อใบสีน้ำเงิน)ที่กำลัง
ปฏิบัติงานในขณะนั้น ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนหน้าห้องตรวจน้ันๆ 

� มี   � ไมม่ี  

24. มีบัตรประจำตัวผู้ป่วย(OPD Card) เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีการ
บันทึกเกี่ยวกับการให้บริการดังนี้ 
ก) ช่ือสถานพยาบาล 
ข)เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย 
ค) วัน เดือน ปี ท่ีมารับบริการ 
ง) ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ ที่อยู่ 
สถานภาพ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 
จ) ประวัต ิอาการป่วย การแพ้ยา ผลตรวจทางร่างกาย ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
ฉ) การวินิจฉัยโรค 
ช) การรักษา 
ซ) ลายมือช่ือผู้ประกอบวิชาชีพผู้ให้การรักษาพยาบาล  

� มี   � ไมม่ี 
 
� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 
 
� มี   � ไมม่ี 
 
� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 

 

25. มีการบันทึกทะเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการประจำวัน เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 
5 ปี อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ 
ก) ช่ือ นามสกุล อายุของผู้ป่วย 
ข) เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย 
ค) วัน เดือน ปี ท่ีมารับบริการ 
ง) การวินิจฉัยโรค 

� มี   � ไมม่ี 
 
� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 

 

26. มีการส่งรายงานประจำปีของสถานพยาบาล (สพ.23) รวบรวมข้อมูล
ต ั ้ งแต ่ 1 ตค . ของป ีท ี ่ผ ่านมาถ ึง 30 กย . ในป ีน ั ้นๆ ส ่งพร ้อมชำระ
ค่าธรรมเนียม ประจำปีถัดไป 

� มี   � ไมม่ี ล่าสุดส่งรายงาน
ประจำปี ..............…….. 

 
 
 
 



 
รายการ การประเมิน

ตนเอง 
หมายเหตุ 

27. มีการทำให้เครื่องมือปราศจากเช้ือ 
       27.1 มีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม การทำความสะอาด และทำ
ให้เคร่ืองมือปราศจากเช้ือในห้องบำบัดรักษา หรือในบริเวณท่ีมีงานหัตถการ 
        27.2 กรณีมีการทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ โปรดระบุวิธีทำ 
                 27.2.1 แช่น้ำยา 
                 27.2.2 อบนึ่ง Autoclave (เครื่องอบน่ึงภายใต้ความดัน) 
                 27.2.3 อ่ืนๆ ระบุ………………………………….......................... 

� มี   � ไมม่ี 
 
� มี   � ไมม่ี 
 
� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 
 

 

28. มีห้องตรวจภายในหรือไม่ 
        28.1 ในกรณีมีห้องตรวจภายในจะต้องมี  
              -ห้องเป็นสัดส่วนมิดชิด 
              -มีเตียงสำหรับตรวจภายใน และไฟส่องตรวจ  
              -มีอุปกรณ์ตรวจภายใน ทำความสะอาดและทำให้เครื่องมือปราศจากเช้ือ
อย่างเหมาะสม  
              -มีผ้าปิดตา ผ้าคลุมตัว ป้องกัน การเปิดเผยร่างกายผู้ป่วย 

� มี   � ไมม่ี 
 
� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 
 
� มี   � ไมม่ี 

 

29. มีเครื่องเอกซเรย์หรือไม่ 
        29.1 กรณีมีเครื่องเอกซเรย์ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับอนุญาต
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 
 

 

30. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไป มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเชื้อ (ใช้ถุง
สีแดง เขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ”) แยกต่างหากจากภาชนะใส่มูลฝอยทั่วไป และมี
การกำจัดอย่างเหมาะสม 
        (มูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกบัโรค และการตรวจชันสูตร
ศพหรือซากสัตว์ รวมท้ังในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเช้ือ) 

� มี   � ไมม่ี 
 

 

31. มีการโฆษณาสถานพยาบาลหรือไม่ 
        31.1 กรณีมีการโฆษณา มีข้อความเป็นไปตามกฎหมาย 

� มี   � ไมม่ี 
� มี   � ไมม่ี 

 

 
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบประเมินนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
              ลงช่ือ…………………………………………….…..…………  ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 
                  (………….………………………………..…………………) 
        วัน เดือน ปี………………………………………………................ 
 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 



หนังสือมอบอำนาจ 

เขียนท่ี........................................................................ 
วันท่ี................เดือน................................... พ.ศ…………… 

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

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่   อายุ...............ปี เชื้อชาติ.................สัญชาติ....................
อยู่บ้านเลขที่..............................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................................. 
ตำบล/แขวง......................................................อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.......................................... 
ผู้รับใบอนุญาตสถานพยาบาลชื่อ.......................................................................................................................................... 
เลขที่ใบอนุญาต................................................................วันท่ีได้รับอนุญาต......................................  

ได้มอบอำนาจให้ (นาย / นาง / นางสาว)……………........................................................................................................

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่  อายุ..................ปี เชื้อชาติ..................สัญชาติ..................
อยู่บ้านเลขท่ี....................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย......................................ถนน................................................ 
ตำบล/แขวง…..............................................อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด............................................ 
เป็นผู้มีอำนาจจัดการ
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
           แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้มอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจน้ีเสมือนว่า
ขา้พเจ้า ได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น 
           เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

ลงช่ือ ...................................................................... ผู้มอบอำนาจ 

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

ลงช่ือ ..................................................................... ผู้รับมอบอำนาจ 

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

           ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือแท้จริงของผูม้อบอำนาจ และผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้า 

ลงช่ือ ..................................................................... พยาน 

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

ลงช่ือ ..................................................................... พยาน 

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

ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
หรือ  30 บาท  

(กรณีทาํการหลายครั้ ง) 

�
�
� ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลประจําป 2564

ตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล

ตออายุใบอนุญาตใหดาํเนินการสถานพยาบาล

ดาํเนินการ




