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  ใบสมัครหนวยบริการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

ประเภทหนวยบริการที่สมัคร 

 หนวยบริการประจํา 

 หนวยบริการปฐมภูม ิ
 
 

1.  รายละเอียดสถานบริการ (เพื่อเปนคูสัญญากับ สปสช.) 
 

   
    ช่ือสถานบริการ........................................................................................................................................... 
    สถานที่ตั้งเลขที่..................หมูที่...................ซอย....................................ถนน.................................................. 
    แขวง......................................................เขต........................................................กรุงเทพมหานคร 
    โทรศัพท.............................................โทรสาร..........................................E mail…………………………….. 
    พื้นที่ใหบริการของหนวยบริการ………………………………….ตารางเมตร 
    ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล............................................................................................... 
    ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่................................................................…………………. 
    ผูไดรับอนุญาตใหดําเนินสถานพยาบาล............................................................................................................. 
    ใบอนุญาตใหดําเนนิการสถานพยาบาลเลขที่................................................................……………………….. 
     เวลาที่ขออนุญาตเปดดําเนินการจากกองประกอบโรคศิลปะ............................................................................. 
 

2. เวลาท่ีจะใหบริการเมื่อเขารวมเปนหนวยบริการ      
     

      เปดบริการ   วันจนัทร    ถึง  วันศุกร       เวลา............................................ถึงเวลา…………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………….. 
     เปดบริการ   วันเสารและอาทิตย                เวลา............................................ถึงเวลา…………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………..   
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3.  การจัดบุคลากร 
 

บุคลากร ช่ือ - สกุล 
 

 เลขท่ีใบประกอบวิชาชพี 

แพทย........คน 
 * Full  Time* 

(ประจําอยางนอย 1  คน) 

 
1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 

 
…………………………
………………………… 
 

พยาบาลวิชาชพี........คน 
* Full  Time* 

(ประจําอยางนอย 1  คน
ตอประชากร 5,000 คน) 

 
1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 

 
…………………………
………………………… 
 
 

เภสัชกร 
ปฏิบัติงานอยางนอย 3 
ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 

 
1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 
 

 
…………………………
………………………… 
 
 

อ่ืน ๆ (ระบุประเภท) 
………………………... 
………………………... 
………………………... 
………………………... 
………………………... 
………………………... 

 

 
1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 
3……………………………………………………… 
4……………………………………………………… 
5……………………………………………………… 
6……………………………………………………… 
 

 
…………………………
………………………… 
…………………………
………………………… 
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4. ระบบสารสนเทศของหนวยบริการ 

 มีคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของสามารถเชื่อมโยง Internet ได 

 ไมมี 

 ไมมีแตสามารถจัดหาใหมีคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของสามารถเชื่อมโยง Internet ได 
เม่ือเขารวมโครงการ 

5.  เครือขายสงตอ 
 

    
     1.มีหนวยบริการที่รับการสงตอระดับ Secondary care 1 แหง 
           ไดแก.................................................................................................................................................... 

     2.มีหนวยบริการรวมใหบริการดานทันตกรรม 
          ไดแก...................................................................................................................................................... 

   3.มีหนวยบริการรวมใหบริการดานเทคนิคการแพทย             
ไดแก.......................................................................................................................................................... 

      4.อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………… 
( เอกสารประกอบการพิจารณาเครือขายสงตอ  กรุณาสงใบตอบรับการเปนหนวยบรกิารสงตอ ตามที่ระบุ) 

 
6.  แผนที่แสดงจุดท่ีตัง้หนวยบริการ (การเขาถึง, เสนทางคมนาคม แสดงจุดสงัเกต และสถานที่สําคัญ) 
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7.  เอกสารประกอบการพิจารณาสถานบรกิาร กรุณาใสเคร่ืองหมาย   ในชอง      
 

     
        ใบสมัครเปนหนวยบริการ 
 

        หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหลงนามในใบสมัครเปนหนวยบรกิาร 
 

        สําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล     สําเนาใบอนุญาตใหดาํเนินการสถานพยาบาล 
      

        สําเนาใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพของแพทย, เภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ 
 

        สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ซ่ึงรับรองไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
 

     ใบตอบรับเปนหนวยบริการรวมใหบริการ พรอมสําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการ / สําเนาใบอนุญาต
ดําเนินการสถานพยาบาล 

 

     ใบตอบรับเปนหนวยบริการที่รับการสงตอ พรอมสําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการ / สําเนา
ใบอนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล 

 

        อยูในระหวางการดําเนินการขออนญุาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 

      
  
 

  ขาพเจาขอสมัครเปนหนวยบริการใหบริการสาธารณสุขแกผูมีสิทธิหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
และขอรับรองวาขอความที่ขาพเจาแจงในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการพรอมนีไ้ดแนบเอกสารและ
หลักฐานที่ตองใชในการรับสมัครมาดวยแลว 
 

สมัคร ณ  วันที่…………………………………………………. 
ลงชื่อ…………………………………………………………. 

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

ประทับตรานติิบุคคล     
        (  ถามี  ) 
หมายเหต ุ
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ผูลงนาม  กรณีหนวยงานรฐับาล ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ, กรณีเอกชน คือ ผู
ประกอบกิจการสถานพยาบาล / ผูมีอํานาจกระทําแทนนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ  

สําหรับเจาหนาท่ี 
 

     
    ไดตรวจหลักฐานตางๆของผูสมัครแลว พบวาเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบ ุ

        ครบถวน 
 

    ไมครบถวนยังขาดหลกัฐานดังตอไปนี้       
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

      
    ความเหน็เจาหนาที ่

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

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

เจาหนาที่บริหารงานประกันสุขภาพ 
                                                            วันที…่……………………………………………………. 

 
 

 
   



 

ใบตอบรับเปนหนวยบริการรวมใหบริการ  
 
 

วันที…่………………………………………. 

เรื่อง ขอแจงเปนหนวยบริการรวมใหบริการ ดาน…………………………………… 

เรียน เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

 

  ตามที่คลินิก………………………………………………………………………………… 
ที่ตั้ง…………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
ไดสมัครเปนหนวยบริการหลักประกันสขุภาพถวนหนา ปงบประมาณ ……………. นั้น 

  ในการนี้ ขาพเจา (ชื่อนิติบคุคล)…………………………………………………………… 
ผูประกอบกิจการสถานพยาบาลของหนวยรวมใหบริการดาน…………………………..………………… 
ตั้งอยูเลขที…่…………………………………………………………………………………………………. 
ยินดีรับเปนหนวยรวมใหบริการดาน………………………..………..… (Sub Contractor) ของหนวย
บริการ…………………………………………………… ทั้งน้ี ขาพเจายินดีปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่กําหนดใหหนวย
บริการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณสุขแกผูมีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2545 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

………………………………… 

(………………………………………….) 

ตําแหนง…………………………………. 
 

ประทับตราสถานพยาบาล 
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บันทึกการตรวจสถานบริการเพื่อเตรียมเขาเปนหนวยบรกิาร 
 

สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไป                                                                            ตรวจครั้งท่ี..................................... 
 

   หนวยบรกิารประจํา                                          หนวยบริการปฐมภูม ิ   
ช่ือสถานบริการ..................................................................................  วันที่ตรวจ........................................ 
ที่ตั้ง  เลขที่...................หมู........................ซอย.......................................ถนน.............................................  
แขวง....................................เขต.................................... จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณยี............... 
  
ลักษณะทางกายภาพ 
 

  รูปแบบ สปสช.  
  ใชอาคารพาณิชยตกแตงใหมตามรูปแบบ สปสช. 
  ใชคลินิกเดิมที่เปดดําเนนิการมาจัดทําใหมตามรูปแบบ สปสช. 
   รวมพื้นท่ีใชสอย (ไมนับชั้นลอย)...............................................................................ตารางเมตร   

 

เอกสารประกอบ 
 

  แบบแปลนของคลินิก   
  สําเนาใบขอเปดสถานพยาบาล (คลินิก) 
  สําเนาใบประกอบกิจการสถานพยาบาลและสําเนาใบดําเนินการสถานพยาบาล 
  ใบประกอบวิชาชีพแพทย   
  ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล   
  ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร   

 
หมายเหต ุ :   รับรองสําเนาเอกสารดวย   
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สวนที่ 2 การประเมินตามสภาพความเปนจริงท่ีพบ ณ วันตรวจ 
 

 ผาน ไมผาน 

1. ดานการเขาถึงบริการ   

• ประชาชนสามารถเดินทางเขาถึงไดภายใน 30 นาที โดยรถยนต   

หมายเหตุ   
   

2. ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณทางการแพทย   

• สถานที่ใหบริการสะอาด อากาศถายเทสะดวก   

หมายเหตุ   

• สถานที่ที่ใหบริการประกอบดวย   

   หองตรวจโรค  1  หอง   

   หอง TREATMENT  1  หอง   

   หองหรือมุมใหคําปรึกษา และสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค  1  หอง   

   หองตรวจภายใน หรือ สวนตรวจภายในที่มิดชิด  (1  หอง หรือจัดเปนสัดสวนที่มิดชิด)   

   พ้ืนที่พักคอยของผูปวยที่สะดวก ไมแออัด   

   เสนทางสัญจรภายในคลินิกกวางไมนอยกวา  1  เมตร   

   ประตูเขา-ออก, ประตูหองทุกหอง กวางไมนอยกวา 1 เมตร   

   หองน้ําผูรับบริการมีราวจับ   

   มีทางลาดชันสําหรับรถเข็นผูปวยหรือผูพิการ   
หมายเหตุ   

   มีอุปกรณและเครื่องมือครบตามเกณฑมาตรฐานสถานพยาบาล 2541   
หมายเหตุ   
   

3.  ดานบุคลากร   

• สามารถแสดงการมีแพทยประจํา  1  คน   

หมายเหตุ   

• สามารถแสดงการมีพยาบาลวิชาชีพประจํา  1  คน   

หมายเหตุ   

• สามารถแสดงการมีเภสัชกรตรวจสอบยาไดตามเกณฑกําหนด   

จํานวน .......................................... คน   
หมายเหตุ   

• สามารถแสดงการมีผูปฏิบัติงานระดับปริญญาตรี/ปวส. ที่มีความรูและประสบการณดาน
สาธารณสุข 

  

หมายเหตุ   
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 ผาน ไมผาน 

4.  ดานขีดความสามารถ   

• วันและเวลาที่เตรียมเปดดําเนินการ (ไมนอยกวา 56 ช่ัวโมง โดยในวันราชการ เปดใหบริการ
นอกเวลาราชการ อยางนอย 2ช่ัวโมง และ วันเสาร-อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ เปดอยางนอย
วันละ 3 ช่ัวโมง 

  

หมายเหตุ   
   

• มีทันตกรรม   

   สงตอที่............................................................................................................   

   มี Unit ทําฟนเองในคลินิก เปดบริการวันและเวลา.........................................   
หมายเหตุ   
   

• สามารถจัดหาเภสัชกรทําหนาที่ดูแลระบบการจัดหา จัดเก็บและบริหารเวชภัณฑ ไดอยาง
นอยสัปดาหละ  3  ช่ัวโมง 

  

หมายเหตุ   
   

• สามารถจัดบริการใหคําปรึกษา, บริการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูภายใน
คลินิกได (โดยดูจากการมีการจัดทําหองใหคําปรึกษา และสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค พรอมมีพยาบาลวิชาชีพที่มีความพรอมที่จะใหบริการงานดานสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคได) 

  

หมายเหตุ   
   

5.  ดานการสงตอและระบบสนับสนุน   

• จัดการใหมียานพาหนะเพื่อใชในการสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาล กรณีฉุกเฉินได (ดูจาก
สามารถแสดงการ Contact  รถ Ambulance กรณีฉุกเฉินได) 

  

หมายเหตุ   
   

• มีการสงตอเพื่อการชันสูตรดานตางๆ (ดูจากสามารถแสดงการ Contact การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ (Lab) ได) 

  

หมายเหตุ   
   

• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับสปสช.ได   

หมายเหตุ   
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สรุปการตรวจสถานบริการเพื่อเตรียมเขาเปนหนวยบริการ 
 

 หนวยบริการประจํา 
 หนวยบริการปฐมภูม ิ

ตรวจครั้งท่ี ................................................... 

   
 คณะตรวจประเมินเห็นสมควรให..................................................................................................... 
ดําเนินการดังตอไปนี ้................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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