เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
กรณีให้บริการเฉพาะผู้ปว่ ยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
เป็นการชัว่ คราว
โดยเป็ น การสมควรก าหนดสถานพยาบาลอื่ น ซึ่ ง ได้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งอยู่ ใ นบั ง คั บ ของ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) โดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา 33/1 และมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล
พ.ศ. 2541 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่อ
อัน ตรายตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรคติด ต่อ กรณีโ รคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ข้อ 4 ให้ สถานพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) ตามมาตรา 33/1 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เป็นสถานพยาบาลอื่น
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ 5 สถานพยาบาลตามข้อ 4 ให้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาลและใบอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การสถานพยาบาล โดยไม่ ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มรายปี
แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาตตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ 6 สถานพยาบาลตามข้อ 4 ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ. 2559 ตามประกาศนี้ ไม่เป็นการตัดอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบ
และควบคุมสถานพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อ 7 หากปรากฏในภายหลังว่า สถานพยาบาลตามข้อ 4 มีการให้บริการที่มีลักษณะ
อันน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้รับบริการ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
หรื อ สั่ ง ให้ ระงั บหรือ ปฏิ บัติใ ห้ ถูกต้ องภายในระยะที่ กาหนด หากยั ง มีก ารฝ่า ฝื นคาสั่ งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ผู้อนุญาตมีอานาจออกคาสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวหรืออาจสั่งเพิกถอน
สถานพยาบาลนั้น
ข้อ 8 สถานพยาบาลตามประกาศนี้ ต้ อ งมี ส ถานพยาบาลประเภทรับผู้ ป่ วยไว้ค้างคืน
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาล ให้ ก ารรั บ รองและให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ สถานพยาบาลนั้ น
เพื่อการรักษาพยาบาลให้คาแนะนาและรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
ข้อ 9 การยื่นคาขออนุมัติการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามประกาศนี้ ในกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่น ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สาหรับในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ อาจจัดให้มีการยื่นคาขออนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แบบ สพ.อ. 8
เลขรับที่ ...............................
วันที่ .......................................
ลงชื่อ ............................ ผู้รับคำขอ

แบบคำขออนุมัติสถำนพยำบำลอื่นซึ่งได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล
กรณีให้บริกำรเฉพำะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
เป็นกำรชั่วครำว
เขียนที่ …………………………………………………
วันที่ ……..……... เดือน ……..…………...…. พ.ศ. ………..….…..

ข้ำพเจ้ำ…………………………..…………โดย นำย/นำง/นำงสำว …………….……………………………....
อำยุ .………………ปี สัญชำติ…………… อยู่เลขที่ ……………….ซอย……….……………….… ตรอก ……………………….....
ถนน ………………… หมู่ที่ ……... ตำบล/แขวง …………………………………. อำเภอ/เขต ……………............................
จังหวัด………………...…………………………………............................โทรศัพท์ ………………..........……………………………
เป็นผู้ประกอบกิจกำร ..........................................................................................................................................
ขออนุมัติสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน เพื่อให้บริกำรเฉพำะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรำยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
เป็นกำรชั่วครำว ตำมมำตรำ 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
จำนวน ......................................... เตียง
ชื่อสถำนประกอบกิจกำร ..................................................................... ตั้งอยู่ที่ .......................
หมู่ท…ี่ ……...........ซอย.........................................ตรอก................................................. ถนน...............................
ตำบล/แขวง............................................ อำเภอ/เขต .........................................................................................
จังหวัด .................................................................. โทรศัพท์ ...............................................................................
โดยข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมี ผู้ประกอบวิชำชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ปฏิบัติงำน
๑. แพทย์ ………………...……..………......... คน ๒. พยำบำล ……….….………………….….…. คน
๓. ทันตแพทย์ …………..……..………........ คน ๔. เภสัชกร …………………...….………….…. คน
5. นักกำยภำพบำบัด ……..….……….…... คน 6. นักเทคนิคกำรแพทย์ ………..…..……... คน
7. แพทย์ …

-27. แพทย์แผนไทย …………………………… คน
- เวชกรรมไทย ……………………………….. คน - เภสัชกรรมไทย …………………………...... คน
- กำรผดุงครรภ์ไทย…………………………. คน - กำรนวดไทย ……………………………....... คน
- กำรแพทย์พื้นบ้ำนไทย…………………... คน
8. แพทย์แผนไทยประยุกต์ ….………….. คน
9. ผู้ประกอบโรคศิลปะ
(๑) กิจกรรมบำบัด ……..…. คน (๒) กำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย…..…. คน
(๓) เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ….….. คน (๔) รังสีเทคนิค …………………………. คน
(๕) จิตวิทยำคลินิก ……...…………………. คน (6) กำยอุปกรณ์…………………………. คน
(7) กำรแพทย์แผนจีน…………………….. คน
(8) อื่นๆ............................................... คน
ทั้งนี้ ได้ ป ระสำนสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้ วยสถำนพยำบำลเพื่ อให้ ก ำรช่ว ยเหลื อ
กำรรักษำพยำบำล ให้คำแนะนำ ประสำนควำมร่วมมือและรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อสถำนพยำบำล ............................................................................ เลขที่ใบอนุญำต ........................................
ตั้งอยู่ที่ ............ หมู่ที่ .................. ซอย ............................... ตรอก .......................... ถนน ...............................
ตำบล/แขวง ........................................................................ อำเภอ/เขต ...........................................................
จังหวัด .................................................................. โทรศัพท์ ...............................................................................

(ลำยมือชื่อ) …………………………………… ผู้ยื่นคำขอ
(………………………………………………)

(ลำยมือชื่อ) ……………………….....… ผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลที่ให้กำรช่วยเหลือ
(………………………………………………)

แบบ สพ.อ. 9

หนังสืออนุมัติสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว
หนังสืออนุมัติเลขที่ ............./.......................
หนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่า ....................................................................................................
................................................................................................................................................................... ............
ตั้งอยู่เลขที่ .................................... หมู่ที่ ...................ซอย .....................................................
ตรอก .......................................................................... ถนน ........................................................................
ตาบล/แขวง ...................................................................อาเภอ/เขต ...................................................................
จังหวัด ......................................................... โทรศัพท์ ........................................................................................
เป็นสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการ
เฉพาะผู้ ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติสถานพยาบาล (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2559
โดยมีสถานพยาบาลเพื่อให้การช่วยเหลือ การรักษาพยาบาล ให้คาแนะนา และรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
ดังนี้
ชื่อสถานพยาบาล ............................................................................ เลขที่ใบอนุญาต .................. ......................
ตั้งอยู่ที่ ............ หมู่ที่ ............... ซอย ............................... ตรอก .......................... ถนน ...............................
ตาบล/แขวง ........................................................................ อาเภอ/เขต ...........................................................
จังหวัด .................................................................. โทรศัพท์ ...............................................................................
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

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

