
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

  
ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม่                      แก้ไข/ปรับปรุง     ยกเลิก  
หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ   

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 
 สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง ด้านสาธารณสุข  
  เพ่ือให้การให้บริการเกี่ยวกับการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

ทางสายตาของประชาชน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน อันเป็นการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับการบริการที่มี
คุณภาพ มีความปลอดภัย 

 
ส่วนที่ ๑ 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 

1. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 
1.1 ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบปัญหาคืออะไร 

เนื่องจากในปัจจุบันมีการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ประชาชนที่มีปัญหา
สายตาอย่างแพร่หลาย แต่การประกอบกิจการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นในประเทศไทยยังไม่มี  
บทกฎหมายใดๆ เข้ามาควบคุมการประกอบกิจการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะ
เป็นการก าหนดมาตรฐานของสถานประกอบกิจการ การก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ให้บริการตรวจวัดสายตา
ประกอบแว่น ส่งผลให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นสามารถเข้ามา
ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการได้  

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์
เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งเป็นการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้น เพ่ือเป็นการก าหนดให้
มีกฎหมายส่งเสริมและก ากับดูแลสถานที่ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้มีคุณภาพ มาตรฐาน  
จึงได้ก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ตาม (3) 
ของนิยามค าว่า “สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559  

1.2 เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ 
โดยที่การให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

ทางสายตาของประชาชน สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการดังกล่าวจึงควรเป็นสถานที่ที่มีมาตรฐาน  
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มีความปลอดภัย และมีการให้บริการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้
ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย    

2. วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการแทรกแซง 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มี

ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุ้มครอง ประชาชนด้านบริการ
สุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมทั้ง  การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรภาคเอกชนเพื่อการบริการสุขภาพ อันจะท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สามารถพิทักษ์สิทธิ
และเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้
จัดท าร่างกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... เพ่ือก าหนดให้การประกอบกิจการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เป็นกิจการที่อยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 เพ่ือส่งเสริม ควบคุมและก ากับดูแล  
การด าเนินกิจการดังกลา่วให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน อันจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 

3. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
3.1 วิธีการแก้ปัญหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร 

ปัจจุบันเนื่องจากการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ยังไม่มีกฎหมายก าหนด
มาตรฐานเกี่ยวกับการให้บริการของกิจการดังกล่าว ส่งผลให้เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ 
ผู้รับบริการจะต้องด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบการเองตามหลักความรับผิดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

3.2 ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการด าเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับสังคมไทย
หรือไม่ อย่างไร   

ไม่มี 

4. การรับฟังความคิดเห็น 
 ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
 ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว 

5. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืน 
ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มีกฎหมายอ่ืนที่มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับร่างกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัด

สายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... 
 
 
 



-3- 
 

6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 6.1 กฎหมายนี้จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง  
 ร่างกฎกระทรวงนี้ ก าหนดหน้าที่ให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการให้บริการตรวจวัดสายตา
ประกอบแว่นจะต้องด าเนินการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ที่
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมาย โดยผู้ประกอบกิจการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  พ.ศ. 2559  
และสถานประกอบการจะต้องมีมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความปลอดภัย  
และมาตรฐานด้านการให้บริการ ตามท่ีก าหนดในร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย 
และการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พ.ศ. ....  
รวมทั้งก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการจะต้องรับบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ใน 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการจะต้องที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

6.2  มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้รับผลกระทบตาม 6.1 อย่างไร  
กฎกระทรวงนี้ก าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาและโอกาสในการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตา
ประกอบแว่น  

ส าหรับผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นที่ด าเนินการอยู่แล้ว
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ กฎกระทรวงฉบับนี้ได้มีการก าหนดบทเฉพาะกาลส าหรับผู้ประกอบ
กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและผู้ปฏิบัติในกิจการดังกล่าวอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
และประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือค าขอขึ้นทะเบียนเป็น  
ผู้ให้บริการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
หรือค าขอขึน้ทะเบียนแล้ว ให้ประกอบกิจการหรือให้บริการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
หรือไม่รับขึ้นทะเบียน เพ่ือมิให้กลุ่มผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการที่ประกอบกิจการหรือปฏิบัติงานอยู่แล้ว
ได้รับผลกระทบจากการออกกฎกระทรวงนี้  

6.3  กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร   
(1) ส่งผลให้การประกอบกิจการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เป็นไปอย่างมี

มาตรฐาน และมีคุณภาพ  
(2) ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เกิดการแข่งขันทาง

การค้าและการให้บริการ ส่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ   
(3) ประชาชนผู้บริโภคได้รับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ 

7. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
7.1  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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7.2 มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างไร  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ดังนี้ 

(1) การเตรียมการจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น  
ที่จะก าหนดให้ผู้ ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น  จะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว  
จึงจะสามารถข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นได้  

(2) การเตรียมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงเก่ียวกับการก าหนดให้กิจการ
ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพแก่ผู้ประกอบกิจการ พนักงาน
เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

(3) การเตรียมการพร้อมในการจัดท าแนวทางประเมินมาตรฐานของสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น  

7.3 มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ได้เตรียมการในการจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดและท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งแนวทางในการตรวจประเมินมาตรฐานของกิจการดังกล่าว เพ่ือให้
ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบรายละเอียดและแนวทางการด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งนี้ เนื่องจากกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเป็น
กิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ก าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น การจัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวง
ก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จะด าเนินการใน
ช่วงเวลาหลังจากวันที่กฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ  

7.4 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในระยะ 3 ปีแรก เป็นจ านวน   30,698,840  บาท อัตราก าลังที่ต้องใช้  48  อัตรา อัตราก าลังที่มีอยู่แล้ว  
43 อัตรา (ข้าราชการ 24 อัตรา พนักงานราชการ 5 อัตรา และพนักงานจ้างเหมา 14 อัตรา) อัตราก าลัง 
ที่ต้องเพ่ิมข้ึน 5 อัตรา (ข้าราชการ 3 อัตรา และพนักงานราชการ 2 อัตรา)  

8. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
8.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ   

การจัดท าร่างกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนใน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจะเป็นการส่งเสริมการประกอบกิจการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น  
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ให้ด าเนินการไปอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการเกิดการแข่งขันทางการค้าและการ
ให้บริการก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

8.2 ผลกระทบต่อสังคม   
ร่างกฎกระทรวงนี้ก าหนดให้การประกอบกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เป็นกิจการอ่ืน

ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559  ซึ่งจะท าให้การประกอบกิจการให้บริการ
ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นจะต้องมีมาตรฐานตามที่ก าหนดในร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่  
ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการต รวจวัดสายตา 
ประกอบแว่น พ.ศ. .... ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย และมาตรฐานด้านการให้บริการ ส่งผลให้ภาพรวมของสถานประกอบกิจการให้บริการตรวจ 
วัดสายตาประกอบแว่น เป็นกิจการที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมาตรฐาน 

8.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ    
ไม่มี  

8.4 ผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ   
ไม่มี 

 
ส่วนที่ 2 

เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การก าหนดโทษอาญา 
และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลยพินิจ 

 
9. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต 

การประกอบกิจการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกั บ
สุขภาพทางสายตาของประชาชนโดยตรง จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานที่ที่จะให้บริการ รวมทั้งบุคคลที่จะเป็น 
ผู้ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นในกิจการดังกล่าว จะต้องมีความรู้ ความสามารถ การก าหนดให้ 
การประกอบกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้  
เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจสอบมาตรฐาน 
ของสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการของกิจการดังกล่าว ก่อนการให้บริการแก่ประชาชน อันจะเป็น
การคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานต่อไป  

10. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ 
ร่างกฎกระทรวงนี้ ไม่มีการใช้ระบบคณะกรรมการ อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ โดยมีหน้าที่
และอ านาจในการเสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพต่อรัฐมนตรี ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ตลอดจน
ส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มให้เข้าถึงและรับประโยชน์ ก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรื อ
ประกาศนียบัตรที่ผู้ด าเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ก าหนด
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หลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ด าเนินการ รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีใน
การออกกฎกระทรวง  

11. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา 
ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ไม่มีการก าหนดโทษทางอาญา แต่อย่างไรก็ดี  ตามมาตรา 12  

แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น) ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจากผู้อนุญาต ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 42 จ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หากไม่มีการก าหนดโทษอาญาอาจท าให้มีการประกอบกิจการ
ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นที่ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางสายตาของประชาชน
และอาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อสุขภาพของประชาชนได้   

12. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครองหรือ
ด าเนินกิจกรรมทางปกครอง 

ปัจจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดท าคู่มือการด าเนิ นงานตามพระราชบัญญัติ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพก่อนการเสนอผู้อนุญาตพิจารณา  เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพ่ือก าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและวิเคราะห์
อย่างถี่ถ้วนแล้ว  

 
        ลงชื่อ    ธเรศ   กรัษนัยรวิวงค ์  
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