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เปนปท่ี ๕๓ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา 

ฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลอันจะเปนการจํากัด

เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ซ่ึงมาตรา 

๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

พ.ศ. ๒๕๔๑” 



 

มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สถานพยาบาล”2[๒] หมายความวา สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไวเพื่อ

การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชพีเวชกรรมตาม

กฎหมายวาดวยวิชาชพีเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภตามกฎหมายวา

ดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ การประกอบวิชาชพีทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

ทันตกรรม การประกอบวิชาชพีกายภาพบําบัดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบําบัด หรือการ

ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชพีเทคนิคการแพทย  ทัง้นี้ โดยกระทําเปน

ปกติธุระไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึงสถานท่ีขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 

ซ่ึงประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 

 “ผูปวย” หมายความวา ผูขอรับบริการในสถานพยาบาล 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

“ผูดําเนินการ” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

“ผูประกอบวิชาชพี”3[๓] หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรม การพยาบาล การผดุงครรภ ทันตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย หรือผู

ประกอบวิชาชีพอ่ืนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือ

                                                 
 
 
 



ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหเปนผูปฏบัิติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

“ผูอนุญาต” หมายความวา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูที่ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขมอบหมาย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถานพยาบาล 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินีม้ิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน

ทองถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงต้ังพนกังานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย

พระราชบัญญัตินี้ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้เม่ือไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการสถานพยาบาล 

   

 



มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสถานพยาบาล” 
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรม

อนามัย อธิบดีกรมควบคุมโรค* อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธบิดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูแทนสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรี

แตงต้ัง ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรค

ศิลปะจํานวนสามคน และผูประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชีพ ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

เพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้นสภาละหนึ่งคน 

(๒) ผูทรงคณุวุฒิอ่ืนอีกไมเกินหาคน ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากผูดําเนินการ

อยางนอยหนึ่งคน แตไมเกินสามคน 

ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ* เปน

กรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ อยูในตําแหนงคราวละสองป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงต้ังอีกได 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกในระหวางท่ีกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงต้ังน้ันอยูในตําแหนงเทากับ

วาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลวนั้น 

 

มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ พนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออก 



(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) พนจากการเปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชพี ผูดําเนินการในกรณีที่

ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการในฐานะนั้น 

(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายถึงที่สุดใหจําคุก 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูอ่ืน

เปนกรรมการแทนและใหกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ

กรรมการซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังก็ได 

 

มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้

ขาด 

 

มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษา ใหความเห็นและใหคําแนะนําแก

รัฐมนตรีหรือผูอนุญาตในเรือ่งดังตอไปน้ี 

(๑) การออกกฎกระทรวง หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) การอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล การดําเนินการสถานพยาบาล 

การปดสถานพยาบาล หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 



(๓) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล 

(๔) การควบคุมหรือการพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการ

สถานพยาบาล 

(๕) เร่ืองอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือผูอนุญาตมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อยูในขอบเขตแหงหนาที่ของคณะกรรมการได 

ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคบัแกการประชุมของคณะอนกุรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการที่แตงต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๒ มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคล

ใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของหรือส่ิงใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 

 

 

หมวด ๒ 

การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล 

   

 

มาตรา ๑๔  สถานพยาบาลมี ๒ ประเภท ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 

ลักษณะของสถานพยาบาลแตละประเภทตามวรรคหนึ่งและลักษณะการใหบริการ



ของสถานพยาบาลใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด

มาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล 

 

มาตรา ๑๖  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เวนแตไดรับ

ใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขอ การออกใบอนุญาต และการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดให

เปนไปตามหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๗  ผูขอรับใบอนญุาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้ 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

(๒) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายถึงที่สุดให

จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับอนุญาต ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมี

คุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย 

 



มาตรา ๑๘  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู

อนุญาต จะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาตไดจัดใหมีกรณีดังตอไปนี้โดยถูกตองครบถวนแลว 

(๑) มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลที่ไดรับอนุมัติแลวตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) มีสถานพยาบาลตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ 

(๓) มเีคร่ืองมือ เคร่ืองใช เวชภัณฑหรือยานพาหนะที่จําเปนประจําสถานพยาบาล

นั้น ตามชนิดและจาํนวนที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) มีผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

(๕) ชื่อสถานพยาบาลตองเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เพื่อประโยชนแหงการคุมครองผูบริโภคดานบริการทางสาธารณสุข รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะอนุญาตใหต้ัง หรือมี

บริการทางการแพทยบางประเภทในสถานพยาบาลในทองที่ใดทองที่หน่ึงได 

 

มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใหใชไดจนถึงวันสิ้นป

ปฏิทินของปทีสิ่บนับแตปที่ออกใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอแลว ให

ผูรับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลตอไปได จนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๐  ผูรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถามิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด 

ใหชําระเงินเพิม่อีกรอยละหาตอเดือน และถายังไมยินยอมชําระคาธรรมเนียมและเงินเพิ่มหลังจากพน



กําหนดหกเดือนใหผูอนุญาตดําเนินการตามมาตรา ๔๙ ตอไป 

 

มาตรา ๒๑  การโอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลใหแกบุคคล ซ่ึงมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ ใหกระทําได เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๒  ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลแสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย เพือ่ขอประกอบกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป เมื่อผู

อนุญาตตรวจสอบแลววาบุคคลนั้นมคีุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ ก็ใหผูแสดง

ความจํานงนั้นประกอบกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ ในกรณีเชนวานี้ใหถือวา ผูแสดง

ความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้ังแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย 

การแสดงความจํานงและการตรวจสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๓  ผูรับอนุญาตตองจัดใหมีผูดําเนินการคนหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ควบคุม 

ดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินการสถานพยาบาล 

 

มาตรา ๒๔  หามมิใหบุคคลใดดําเนินการสถานพยาบาล เวนแตไดรับใบอนุญาตจาก

ผูอนุญาต 

การขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลของผู

อนุญาตจะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต 



(๑)4[๔] เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการ

ผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชพีทันตกรรม  

ผูประกอบวิชาชพีกายภาพบําบัด หรือผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย แตบุคคลเชนวาน้ันจะไดรับ

อนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทใด หรือสถานพยาบาลที่ใหบริการทางการแพทยใดใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ไมเปนผูดําเนินการอยูกอนแลวสองแหง แตในกรณีท่ีเปนผูดําเนินการประเภท

ที่รับผูปวยไวคางคืนอยูแลวแหงหนึ่ง จะอนุญาตใหเปนผูดําเนนิการประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนอีก

แหงหนึ่งไมได 

(๓) เปนผูที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด 

 

มาตรา ๒๖  ถาผูดําเนินการพนจากหนาที่หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเกินเจ็ดวัน 

ผูรับอนุญาตอาจมอบหมายใหบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ดําเนินการแทนไดไมเกินเกาสิบ

วัน ในกรณีเชนวานี้ใหผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการแทนแจงเปนหนังสือใหผูอนญุาตทราบภายใน

สามวัน นับแตวันที่เขาดําเนินการแทน 

ผูรับมอบหมายใหดําเนินการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ

เชนเดียวกับผูดําเนินการ 

 

มาตรา ๒๗  ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ และผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลแหง

หนึ่ง ๆ จะเปนบุคคลคนเดยีวกันก็ได 

 

มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลใหใชไดจนถึงวันส้ินปปฏิทินของ

ปที่สองนับแตปที่ออกใบอนญุาต 

การขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอแลวให

ผูน้ันดําเนินการสถานพยาบาลตอไปไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ 

                                                 
 



การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีผูอนญุาตไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ

รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือดําเนินการ

สถานพยาบาล แลวแตกรณี ไปพลางกอนได เมื่อผูขอตออายุใบอนุญาตรองขอ 

 

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ใบอนญุาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับ

อนุญาตหรือผูดําเนินการ แลวแตกรณี แจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๑  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ 

สถานพยาบาลนั้น 

 

มาตรา ๓๒  ผูรับอนุญาตตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ ในทีเ่ปดเผยและเห็นได

งาย ณ สถานพยาบาลนั้น 

(๑) ชื่อสถานพยาบาล 



(๒)5[๕] รายการเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ 

ทันตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย หรือผูประกอบโรคศิลปะซ่ึงประกอบวิชาชีพ

ในสถานพยาบาลนั้น 

(๓) อัตราคารักษาพยาบาล คาบริการและสิทธิของผูปวยท่ีสถานพยาบาลตองแสดง

ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง 

การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๓  รฐัมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดชนดิ

หรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอ่ืนของสถานพยาบาลและสิทธิของผูปวยซึ่งผูรับ

อนุญาตจะตองแสดงตามมาตรา ๓๒ (๓) 

ผูรับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมใหมีการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลหรือ

คาบริการอื่นเกินอัตราที่ไดแสดงไวมิได และจะตองใหการบริการแกผูปวยตามสิทธิที่ไดแสดงไว 

 

มาตรา ๓๔  ใหผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

(๑) ควบคุมและดูแลมิใหผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชพีผิดไป

จากสาขา ชั้น หรือแผน ที่ผูรับอนุญาตไดแจงไวในการขอรับใบอนุญาต หรือมิใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชเปน

ผูประกอบวิชาชพีทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

(๒)6[๖] ควบคุมและดูแลใหผูประกอบวิชาชพีในสถานพยาบาลปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชพีเวชกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชพีทันตกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม 

กฎหมายวาดวยวิชาชพีกายภาพบําบัด หรือกฎหมายวาดวยวิชาชพีเทคนคิการแพทย แลวแตกรณี 

(๓) ควบคุมและดูแลมิใหมีการรับผูปวยไวคางคืนเกนิจํานวนเตียงตามที่กําหนดไว

ในใบอนญุาต เวนแตกรณีฉุกเฉินซึ่งหากไมรับไวอาจเกิดอันตรายแกผูปวย 
                                                 
 
 



(๔) ควบคุมดูแลสถานพยาบาลใหสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย และมีลักษณะอัน

เหมาะสมแกการใชเปนสถานพยาบาล 

 

มาตรา ๓๕  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการมีหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมกัน 

ดังนี้ 

(๑) จัดใหมีผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชพีและจํานวนที่กําหนดใน

กฎกระทรวงตลอดเวลาทําการ 

(๒) จัดใหมีเคร่ืองมือ เครือ่งใช ยา และเวชภัณฑที่จําเปนประจําสถานพยาบาลนั้น 

ตามชนิดที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) จัดใหมีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชพีในสถานพยาบาลและ

ผูปวย และเอกสารอื่นที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง โดยตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพที่ตรวจสอบไดไมนอยกวาหาปนับแตวันที่จัดทํา 

(๔) ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐานการ

บริการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๕ 

 

มาตรา ๓๖  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการของสถานพยาบาลตองควบคุมและดูแลให

มีการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวย ซ่ึงอยูในสภาพอันตรายและจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลโดย

ฉุกเฉิน เพื่อใหผูปวยพนจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของสถานพยาบาลนั้น ๆ 

เมื่อใหการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยตามวรรคหนึ่งแลว ถามีความจําเปนตองสงตอ

หรือผูปวยมีความประสงคจะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น ผูรับอนญุาตและ

ผูดําเนินการตองจัดการใหมีการจัดสงตอไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม 

 

มาตรา ๓๗  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตองควบคุมดูแลมิใหมีการใชหรือยินยอม

ใหผูอ่ืนใชสถานพยาบาลประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทหรือผิดลักษณะการใหบริการ

ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต 



 

มาตรา ๓๘  หามมิใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการโฆษณาหรือประกาศหรือยินยอม

ใหผูอ่ืนโฆษณาหรือประกาศดวยประการใด ๆ ซ่ึงชื่อ ทีต้ั่งหรือกิจการของสถานพยาบาล หรือคุณวุฒิ 

หรือความสามารถของผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเพื่อชักชวนใหมีผูมาขอรับบริการจาก

สถานพยาบาลของตน โดยใชขอความอันเปนเทจ็หรือโออวดเกินความจริง หรือนาจะกอใหเกิดความ

เขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล 

ผูอนุญาตจะประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขสําหรับการโฆษณาตาม

ความในวรรคหนึ่งก็ได 

 

มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีมีการโฆษณาหรือประกาศฝาฝนมาตรา ๓๘ ผูอนุญาตมีอํานาจ

ส่ังเปนหนังสือใหผูโฆษณาหรือประกาศระงับการกระทําดังกลาวได 

 

มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของ

สถานพยาบาลใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนญุาต หรือกอสรางอาคารขึ้นใหม หรือดัดแปลง

อาคารเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใชในการประกอบกิจการสถานพยาบาลใหกระทําไดเมื่อ

ไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขอและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะยายสถานพยาบาลไปประกอบกิจการที่

อ่ืน ใหดําเนินการเสมือนเปนผูขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม 

 

มาตรา ๔๒  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ตามมาตรา ๑๘ 

(๔) ผูรับอนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มีการ

เปล่ียนนั้น 



 

มาตรา ๔๓  ภายใตบังคับมาตรา ๑๘ (๕) การเปล่ียนชื่อสถานพยาบาลตองไดรับ

อนุญาตจากผูอนุญาต 

 

มาตรา ๔๔  ผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกกิจการสถานพยาบาล ตองแจงเปน

หนังสือและจัดทํารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผูปวยใหผูอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ผูอนญุาตมีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตตองปฏิบัติอยาง

หนึ่งอยางใดกอนเลิกกิจการก็ได  ทั้งน้ี โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสียของผูปวยใน

สถานพยาบาลนั้นเปนสําคญั 

 

มาตรา ๔๕  ใหผูอนุญาตจัดใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาล 

และการประกอบกิจการของสถานพยาบาลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยสม่ําเสมอ ในการนีถ้า

พบวาสถานพยาบาลตลอดจนเครื่องมือ เคร่ืองใช ยาและเวชภัณฑของสถานพยาบาลนั้นมีลักษณะที่

อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูที่อยูในสถานพยาบาลหรือผูที่อยูใกลเคียงกับสถานพยาบาล ผูอนุญาตมี

อํานาจออกคําส่ังใหผูรับอนุญาต แกไขปรับปรุงใหเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

ใหนํามาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

พนักงานเจาหนาที ่

   

 

มาตรา ๔๖  ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี ้



(๑) เขาไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่พนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรสงสัย

วาเปนสถานพยาบาลที่ไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เขาไปในสถานพยาบาลในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมใหการ

เปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓) มีหนังสือเรียกผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

หรือเจาหนาที่ของสถานพยาบาลมาใหถอยคําหรือชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของมา

เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือส่ิงของที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินคด ี

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนกังานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนญุาต 

ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชพีในสถานพยาบาล เจาหนาที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่งอยูใน

สถานพยาบาลนั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีใหผูอนุญาตและพนักงาน

เจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๔ 

การปดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   

 



มาตรา ๔๙  เมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการปฏิบัติไมถูกตองตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการแลวแตกรณี ระงับ

หรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร แตทั้งน้ีไมเปนเหตุลบลางความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการ กระทําการหรือละเวนกระทําการ

อยางใด ๆ จนเปนเหตุใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกผูที่อยูใน

สถานพยาบาล หรือผูที่อยูใกลเคียงกับสถานพยาบาล หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตตาม

มาตรา ๔๕ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๙ ใหผูอนญุาตมีอํานาจออก

คําสั่งปดสถานพยาบาลเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไดดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด

แลว ใหผูอนญุาตสั่งเพิกถอนคําส่ังปดสถานพยาบาล 

 

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๕ แลวแตกรณี หรือถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไม

ดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตกําหนดตามมาตรา ๕๐ ใหผูอนญุาตโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลได 

ถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการตองคําพพิากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ และผูอนญุาตเห็นวาเปนกรณีรายแรงอันอาจมีผลกระทบกระเทือนตอการ

รักษาพยาบาลผูปวยตอไป ใหผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาตของผูน้ันได 

 

มาตรา ๕๒  เพื่อประโยชนในการคุมครองดูแลผูปวยในสถานพยาบาลในกรณีที ่

(๑) ผูรับอนุญาตตาย และไมมีผูแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการหรือผูแสดง

ความจํานงนั้น ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ทั้งน้ี ตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๒ 



(๒) ผูอนุญาตมีคําส่ังปดสถานพยาบาลเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๕๐ หรือมีคําส่ัง

เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑ 

ผูอนุญาตอาจมีคําส่ังใหสถานพยาบาลนั้น อยูในความควบคุมของคณะกรรมการเพือ่

ดําเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรได 

มาตรา ๕๓  คาํส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๙ หรือของผูอนุญาตตาม

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ใหทําเปนหนงัสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูรับอนุญาตหรือ

ผูดําเนินการ ณ ภูมิลําเนาของผูน้ัน แลวแตกรณี ถาไมพบตัวหรือไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหจัดการ

ปดคําส่ังไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานพยาบาล และใหถือวาผูน้ันไดทราบคําสั่งนั้นแลว

ต้ังแตวันท่ีปดคําส่ัง 

คําสั่งของผูอนญุาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือโดยวิธีอ่ืนใดอีกดวย

ก็ได 

 

มาตรา ๕๔  ผูใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลวจะขอรับใบอนุญาตใหมอีกไมไดจนกวา

จะพนกําหนดสองปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 

มาตรา ๕๕  คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๙ หรือของผูอนญุาตตาม

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ผูที่ไดรับคําส่ังมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

ทราบคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 

หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 

   

 



มาตรา ๕๖  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๕๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของ

ที่ใชในการประกอบกิจการสถานพยาบาลดวยก็ได 

 

มาตรา ๕๘  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตตามมาตรา ๓๙ หรอืมาตรา ๔๕ 

หรือคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน

หนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๕๙  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

มาตรา ๖๐  ผูรับอนุญาตผูใดประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยมิไดจัดใหมี

ผูดําเนินการตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

 

มาตรา ๖๑  ผูใดมีหนาที่ตองแจงใหผูอนญุาตทราบ แตไมแจงภายในกําหนดเวลา

ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

หมื่นบาท 

 

มาตรา ๖๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๓ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองหมื่นบาท 



 

มาตรา ๖๓  ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ (๑) ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๖๔  ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ (๓) หรือ 

(๔) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

มาตรา ๖๕  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ 

(๒) หรือมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

 

มาตรา ๖๖  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๖๗  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๖๘  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสองหมื่นบาท และใหปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทนับแตวันที่ฝาฝน  ทั้งนี้ จนกวาจะระงับ

การโฆษณาดังกลาว 

 

มาตรา ๖๙  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตตามมาตรา ๔๔ วรรค

สอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรอืปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 



 

 

มาตรา ๗๐  ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชพีในสถานพยาบาล 

เจาหนาท่ีของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่งอยูในสถานพยาบาล ผูใดไมอํานวยความสะดวกใหแก

พนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามหนาที่ตามมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพนับาท 

 

มาตรา ๗๑  ผูใดประกอบกิจการสถานพยาบาลในระหวางที่สถานพยาบาลนั้นถูกส่ัง

ปดชั่วคราว ตามมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ และใหปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

 

มาตรา ๗๒  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการในการ

ดําเนินการตามมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรอืปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๗๓  ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชพีในสถานพยาบาล หรือ

เจาหนาท่ีของสถานพยาบาลผูใด จัดทําหรือยินยอมใหผูอ่ืนจัดทําหลักฐานเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล

และคาบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค เอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล หรือ

เอกสารกรณีอ่ืนอันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเปนเทจ็ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ

ไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๗๔  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติ

บุคคล กรรมการผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิด

นั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม 

 

มาตรา ๗๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขต



กรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาคไดตามความเหมาะสม โดยใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน

สามคนในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งป ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ถาเห็นวาผูตองหาไมควรถูก

ฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก ในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีอาจมอบหมายใหพนักงาน

เจาหนาท่ีเปนผูทําการเปรียบเทียบปรับแทนสําหรับคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวตามที่เห็นสมควรก็ได 

เมื่อผูตองหาไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการ

เปรียบเทียบปรับใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

ในกรณีทีพ่นักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดที่มีอัตราโทษตามวรรคสอง 

และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี

ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูนัน้แสดงความยินยอมใหเปรยีบเทียบปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา ๗๖  ใบอนุญาตใหต้ังสถานพยาบาล และใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหถือวาเปนใบอนุญาตให

ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหใชไดจนถึงวันส้ินปปฏิทินของปทีพ่ระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคบั 

 

มาตรา ๗๗  บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ และยังใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับได

ตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี ้ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก

ตามพระราชบัญญัตินี ้



 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 

 



อัตราคาธรรมเนียม 

   

 

๑. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน ฉบับละ     ๑,๐๐๐    บาท 

 

๒. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 

(ก) ไมเกิน ๑๐ เตียง ฉบับละ     ๒,๐๐๐    บาท 

(ข) เกิน ๑๐ เตียง แตไมเกิน ๒๕ เตียง ฉบับละ     ๕,๐๐๐    บาท 

(ค) เกิน ๒๕ เตียง แตไมเกิน ๕๐ เตียง  ฉบับละ    ๑๐,๐๐๐   บาท 

(ง) เกิน ๕๐ เตียง แตไมเกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ    ๒๐,๐๐๐   บาท 

(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ    ๒๐,๐๐๐   บาท 

และใหคิดคาธรรมเนียมเพิม่ขึ้นสําหรับทีเ่กิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๑๐๐   บาท 

 

๓. ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน ฉบับละ       ๕๐๐     บาท 

 

๔. ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 



(ก) ไมเกิน ๑๐ เตียง ฉบับละ     ๑,๐๐๐    บาท 

(ข) เกิน ๑๐ เตียง แตไมเกิน ๒๕ เตียง ฉบับละ     ๒,๕๐๐    บาท 

(ค) เกิน ๒๕ เตียง แตไมเกิน ๕๐ เตียง ฉบับละ     ๕,๐๐๐    บาท 

(ง) เกิน ๕๐ เตียง แตไมเกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ    ๑๐,๐๐๐   บาท 

(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ    ๑๐,๐๐๐   บาท 

และใหคิดคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสําหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๕๐  บาท 

 

๕. การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ  

แตละฉบับ 

 

๖. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 

 

๗. การเปล่ียนแปลงแกไขในใบอนุญาต คร้ังละ    ๑๐๐ บาท 

 

๘. คาธรรมเนยีมการประกอบกิจการสถานพยาบาล ปละ   ๑๐,๐๐๐ บาท 



หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ไดใชบังคับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๔ นั้น ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และไมสอดคลองกับลักษณะ

การประกอบกิจการของสถานพยาบาลปจจุบัน สมควรที่จะดําเนินการควบคุมกิจการสถานพยาบาล

เพื่อใหความคุมครองประชาชนผูรับบริการจากสถานพยาบาลมากยิ่งขึ้นในเรื่องเก่ียวกับการอนุญาต

ใหประกอบกิจการ การเลิก การยาย การปดสถานพยาบาล การเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณา

กิจการของสถานพยาบาล ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีในการควบคุมดูแล

สถานพยาบาล และกําหนดหนาที่ของผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

รวมท้ังใหมีการกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะใหจัดตั้งไดหรือมีบริการทางการแพทยบางชนิดใน

ทองที่ใดทองที่หนึ่งได เพื่อใหมีการประกอบกิจการในลักษณะที่ใหบริการทางสาธารณสุขท่ีเปน

ประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 

ภคินี/แกไข 

๖/๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 

 

ศุภสรณ และ อภิสิทธิ ์

ผูจัดทํา 

๑๕/๐๕/๔๖ 

 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕7[๗] 

 

                                                 
 



มาตรา ๑๑๖  ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมควบคุม
โรคติดตอ” เปน “อธิบดีกรมควบคุมโรค” และคําวา “สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” เปน 

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมี

การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได

บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในสวน

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจ

หนาที่ที่โอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช

กฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ 

เพื่อใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาที่วา

ตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของ

หนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี 

ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทน

สวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวน

ราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติ

และพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกา น้ี 

 

พรพิมล/แกไข 

๒๒/๑๐/๔๕ 

A 

 

ปาจรีย/นิลวรรณ จัดทํา 

๒๘ ก.ค. ๔๖ 

 



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗8[๘] 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีไดมีการแยกการประกอบโรค

ศิลปะสาขากายภาพบําบัดและการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย ไปบัญญัติไวในกฎหมาย

เฉพาะ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับบทนิยามคําวา “สถานพยาบาล” และ “ผูประกอบ
วิชาชพี” รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวของใหสอดคลองกันดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวง 

วาดวยการจัดใหมีและรายงาน  หลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพ 

ในสถานพยาบาลและผูปวย  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

------------------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา ๓๕ (๓)  แหงพระราชบัญญัติ 

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจาํกัด 

สิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราช 

อาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

  

                                                 
 



  ขอ  ๑  ในกฎกระทรวงนี ้

  "ผูปวยนอก"  หมายความวา  ผูรับบริการที่ไดรับการวนิจิฉัยวาปวยและไดลง 

ทะเบียนไวทีแ่ผนกผูปวยนอก หรือผูปวยซึง่มารับบริการในแผนกผูปวยฉุกเฉิน โดยแบงเปน  

๓ ประเภท ดังนี ้

  (๑)  มาขอรับบริการในสถานพยาบาลและกลับไดเลย 

  (๒)  มาขอรับบริการแลวอยูพักในสถานพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ โดยสถาน 

พยาบาลไมไดรับไวเปนผูปวยใน หรือ 

  (๓)  มาขอรับบริการแลวสถานพยาบาลรบัเขารักษาตอในแผนกผูปวยใน 

  "ผูปวยใน"  หมายความวา  ผูปวยซึ่งมารับการรักษาพยาบาลโดยผูประกอบ 

วิชาชีพ ผูใหการรักษาพยาบาลสั่งใหรับไวเพ่ือใหอยูพักรักษาในสถานพยาบาล และไดรับการ 

ลงทะเบียนเปนผูปวยใน 

  

  ขอ  ๒  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบวิชา 

ชีพที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ดังนี้ 

  (๑)  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  (๒)  ทะเบียนของผูประกอบวิชาชีพ 

  (๓)  หลักฐานการมาปฏิบัติงาน 

  



  ขอ  ๓  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับผูปวยนอก ดังนี ้

  (๑)  ทะเบียนผูปวยนอก ทีบั่นทกึการมารบับริการของผูปวย อยางนอยตองมี 

รายการ ดังตอไปน้ี 

          (ก)  ช่ือ นามสกุล อายขุองผูปวย 

          (ข)  เลขที่ประจําตวัผูปวย 

          (ค)  วัน เดือน ปที่มารับบริการ 

  (๒)  บัตรผูปวยนอก ที่บันทกึรายละเอียดเกี่ยวกับผูปวยที่มารับบริการ อยาง 

นอยตองมีรายการ ดังตอไปนี ้

          (ก)  ช่ือสถานพยาบาล 

          (ข)  เลขที่ประจําตวัผูปวย 

          (ค)  วัน เดือน ปที่มารับบริการ 

          (ง)  ช่ือ นามสกุล อาย ุเพศ และขอมลูสวนบุคคลอืน่ ๆ ของผูปวย เชน  

เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพ ท่ีอยูและเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

          (จ)  ประวัติอาการปวย ผลการตรวจทางรางกาย และผลการตรวจทาง 

หองปฏิบัติการชันสูตรของผูปวย 

          (ฉ)  การวินิจฉัยโรค 

          (ช)  การรักษา 

          (ซ)  ลายมือช่ือผูประกอบวิชาชีพผูใหการรักษาพยาบาล 



  

  ขอ  ๔  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับผูปวยใน ดังนี้ 

  (๑)  ทะเบียนผูปวยใน แตละหอผูปวยจะตองจัดทําทะเบียนผูปวยใน อยางนอย 

ตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 

          (ก)  ช่ือ นามสกุล อาย ุผูปวย 

          (ข)  เลขที่ประจําตวัผูปวย 

          (ค)  วันที่รับไวเปนผูปวยในและวันทีอ่อกจากหอผูปวย 

          (ง)  ช่ือผูประกอบวิชาชพีซึ่งเปนผูรับผิดชอบผูปวยโดยตรง 

  (๒)  แฟมประวัติการรักษาประจําตัวผูปวยแตละคน อยางนอยตองมีรายการ  

ดังตอไปนี้ 

          (ก)  บันทึกประวัติ ผลการตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรคและการเปลี่ยน 

แปลงของโรคโดยผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูใหการรักษาพยาบาล 

          (ข)  คําสั่งการรักษา 

          (ค)  บันทึกอาการเปลี่ยนแปลง สัญญาณชีพ การรักษาและการพยาบาล  

โดยผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ยกเวนสถานพยาบาลการแพทยแผนไทย 

          (ง)  บันทึกการรักษาทีแ่ผนกหรือหนวยบริการอืน่ ตองแสดงชื่อ นามสกุล  

อายขุองผูปวย เลขที่ประจําตัว วัน เวลาทีใ่หบริการ ผลการบริการ และชื่อผูประกอบวิชาชีพซึ่ง 

เปนผูใหการรกัษาพยาบาล 



          (จ)  บันทึกสรุปเมื่อส้ินสุดการรักษา 

  

  ขอ  ๕  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดทําทะเบียนประจําแผนกหรือบริการ 

ดานการรักษาอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี ้

  (๑)  ช่ือ นามสกุล อายุของผูปวยนอกและผูปวยใน 

  (๒)  เลขที่ประจําตัวผูปวยนอกและผูปวยใน 

  (๓)  ชื่อผูประกอบวิชาชีพ 

  (๔)  วัน เวลาที่ใหบริการ 

  

  ขอ  ๖  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการอาจจัดทําหลักฐานตามขอ ๒  ขอ ๓ ขอ ๔   

และขอ ๕  เปนเอกสารและสมุดทะเบียนหรือบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใดที่ทาํ 

ใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏกไ็ด  ท้ังนี้ ตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพที่สามารถตรวจสอบไดไม 

นอยกวาหาปนับแตวันที่จัดทํา 

  

  ขอ  ๗  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดทํารายงาน ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รายงานประจําป สําหรับสถานพยาบาลประเภททีไ่มรับผูปวยไวคางคืน และ 

สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคนื ใหเปนไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



  (๒)  รายงานอืน่ตามที่กระทรวงสาธารณสขุประกาศกําหนด 

  

  ขอ  ๘  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสงรายงานประจําปของสถานพยาบาล 

ตามขอ ๗ (๑) ตอผูอนุญาต ภายในวนัที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไป โดยในกรุงเทพมหานคร ให 

ยื่น ณ กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ หรือ ณ สถาน 

ที่อ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาํหนด สําหรับในจังหวดัอ่ืน ใหยื่น ณ สํานักงาน 

สาธารณสขุจงัหวัดที่สถานพยาบาลนั้นตัง้อยู 

  

     ใหไว ณ วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                       สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

           รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

  

กฎกระทรวง 

วาดวยผูดําเนินการสถานพยาบาลตามประเภท 

และลักษณะการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

------------------------- 



  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติ 

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติทีม่ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด 

สิทธแิละเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราช 

อาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

  

  ขอ  ๑  ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ 

ตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล ดังนี้ 

  (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนทีม่ีลักษณะการใหบริการ 

เปนคลินิกเวชกรรมหรือสหคลินิคที่ใหบริการดานเวชกรรมดวย 

  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหรือสหคลินิกทีใ่หบริการดานเวชกรรมเฉพาะทาง  

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีสิทธไิดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ ตองเปนผูที่ไดรับวฒุิบัตร 

หรืออนุมัติบัตรจากแพทยสภาในสาขานัน้ดวย 

  (๒)  สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน 

โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือสถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 

  

  ขอ  ๒  ใหผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีสิทธไิดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ 



ตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล ดังนี้ 

  (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนทีม่ีลักษณะการใหบริการ 

เปนคลินิกทนัตกรรมหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานทนัตกรรมดวย 

  คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางหรือสหคลินกิที่ใหบริการดานทนัตกรรมเฉพาะทาง  

ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ ตองเปนผูท่ีไดรับวุฒิบัตร 

หรือหนังสืออนุมัติจากทนัตแพทยสภาในสาขานัน้ดวย 

  (๒)  สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน 

สถานพยาบาลทันตกรรม 

  

  ขอ  ๓  ใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ันหนึ่ง มีสิทธไิดรับ 

อนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของสถาน 

พยาบาล ดังนี้ 

  (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนทีม่ีลักษณะการใหบริการ 

เปนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือสหคลินิกที่ใหบริการดานการพยาบาล การดูแล 

มารดาและทารกกอนและหลังคลอดยกเวนการทําคลอดดวย 

  (๒)  สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน 

สถานพยาบาลการผดุงครรภหรือสถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 

  



  ขอ  ๔  ใหผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ช้ันหนึ่ง มีสิทธไิดรับอนุญาตใหเปนผู 

ดําเนินการสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน ที่มีลักษณะการใหบริการเปนสถาน 

พยาบาลการผดุงครรภ 

  

  ขอ  ๕  ใหผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําบัด  

มีสิทธไิดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของ 

สถานพยาบาล ดังนี้ 

  (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนทีม่ีลักษณะการใหบริการ 

เปนคลินิกกายภาพบําบัดหรือสหคลินิกทีใ่หบริการดานกายภาพบําบดัดวย 

  (๒)  สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน 

สถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 

  

  ขอ  ๖  ใหผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย  

มีสิทธไิดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะ 

การใหบริการเปนคลินิกเทคนิคการแพทยหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานเทคนิคการแพทยดวย 

  

  ขอ  ๗  ใหผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย 

แผนไทย มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการ 



แพทยของสถานพยาบาล ดังนี้ 

  (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนทีม่ีลักษณะการใหบริการ 

เปนคลินิกการแพทยแผนไทยหรือสหคลนิิกที่ใหบริการดานการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย 

แผนไทยดวย 

  (๒)  สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน 

สถานพยาบาลการแพทยแผนไทย 

  

  ขอ  ๘  ใหผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย 

แผนไทยประยกุตมีสิทธไิดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะการใหบริการ 

ทางการแพทยของสถานพยาบาล ดังนี้ 

  (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนทีม่ีลักษณะการใหบริการ 

เปนคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกตหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานการประกอบโรคศิลปะ สาขา 

การแพทยแผนไทยประยุกตดวย 

  (๒)  สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน 

สถานพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต 

     ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

           สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

                รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



กฎกระทรวง 

วาดวยการดําเนินการสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

--------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๒๔ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรค 

สาม และมาตรา ๓๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปน 

พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญติับางประการเกี่ยวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให 

กระทาํไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญติัแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

  

          หมวด ๑  

          การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

        ------------  

  

  ขอ  ๑  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ใหยืน่คํา 



ขอตามแบบทีป่ลัดกระทรวงสาธารณสขุกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวย 

เอกสารและหลักฐานตามทีร่ะบุไวในแบบคําขอนั้น 

  

  ขอ  ๒  ผูใดที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบบาลเปนใบ 

อนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลแหงที่สอง ผูนั้นจะตองแสดงใหประจักษวาสามารถที ่

ควบคุมดูแลสถานพยาบาลทั้งสองแหงไดโดยใกลชิด โดยจะตองแสดงวันเวลาที่ผูดําเนินการ 

จะไปดแูลสถานพยาบาลทั้งสองแหง  และตองแสดงที่ต้ังของสถานพยาบาลแหงแรกและ 

ระยะหางของสถานพยาบาลทั้งสองแหง 

  

  ขอ  ๓  ผูขอรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลที่ไดปฏิบัติงานอ่ืนอยู 

แลวใหแจงวัน เวลาที่ปฏิบัติงานดังกลาวดวย 

  ในกรณีที่ปฏิบติังานอ่ืนอยูแลว ตองมีเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 

ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนในเวลาราชการไมนอยกวาสีสิ่บช่ัวโมงตอสัปดาห 

  

  ขอ  ๔  การพิจารณาอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ผูอนุญาตตอง 

พิจารณาวา วนั เวลาที่ผูยืน่คําขอรับใบอนญุาตใหดําเนนิการสถานพยาบาล จะตองไมซํ้าซอนกับ 

วัน เวลา ที่ผูนัน้ไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลอื่นไวแลว หรือตองไมซํ้าซอนกับวัน เวลา  

ที่ผูน้ันเปนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลอื่น หรือไมซํ้าซอนกับวนั เวลา ที่ผูน้ันปฏิบัติงานใน 



สวนราชการหรือหนวยงานอืน่ 

  

  ขอ  ๕  ใบอนุญาตใหดําเนนิการสถานพยาบาล ใหเปนไปตามแบบที่ปลัด 

กระทรวงสาธารณสุขกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา และใหผูรับอนุญาตแสดงสําเนาใบ 

อนุญาตนัน้ไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 

  

  ขอ  ๖  การไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการสถานพยาบาล ตามขอ ๕ ไมเปน 

การตัดอํานาจของผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลในการที่จะเปลี่ยนตัวผูดําเนินการ 

และไมเปนการตัดสิทธิของผูดําเนินการทีไ่มประสงคจะเปนผูดําเนินการ กอนใบอนญุาตใหดําเนนิ 

การสถานพยาบาลนั้นสิน้อาย ุ

  

  ขอ  ๗  ผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ประสงคจะเปลี่ยนตัวผู 

ดําเนินการสถานพยาบาล หรือในกรณีที่ผูดําเนินการสถานพยาบาลไมประสงคจะเปนผูดําเนินการ 

ในสถานพยาบาลนัน้ตอไป ใหแจงเปนหนงัสือใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาสบิหาวัน และใหผู 

รับอนุญาตจัดหาบุคคลซึ่งมคุีณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ยื่นคําขอและหลักฐานตามแบบทีป่ลัด 

กระทรวงสาธารณสุขกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา พรอมแนบใบอนุญาตใหดําเนินการ 

สถานพยาบาลเดิมคืนดวย 

  



         หมวด ๒ 

           การตออายุใบอนุญาต 

        -----------  

  

  ขอ  ๘  ผูดําเนินการที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการสถาน 

พยาบาลใหยืน่คําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษา พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนัน้ 

  การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ใหผูอนุญาต 

แสดงไวในรายการทายใบอนุญาตเดิมหรือออกใบอนุญาตใหใหมโดยระบุเลขที่ใบอนุญาตเดิม  

พรอมบันทึกการการตออายใุบอนุญาตดังกลาวไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล สําหรับใบ 

อนุญาตเดิมทีห่มดอายแุลวและไดมีการออกใบอนุญาตใหใหม ใหประทับตรายกเลิกการใชดวย 

อักษรสีแดง 

  

       หมวด ๓ 

    การขอออกใบแทนใบอนุญาต 

          -------------------- 

  

  ขอ  ๙  กรณีใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล สูญหายหรือถูกทําลายใน 



สาระสําคัญใหผูดําเนินการแจงตอผูอนุญาตและยื่นคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่ปลัด 

กระทรวงสาธารณสุขกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน 

ตามที่ระบไุวในคําขอนัน้ภายในสามสิบวนันับแตวนัที่ไดรับทราบการสูญหายหรือถกูทําลายดัง 

กลาว 

  การพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ใหผูอนุญาต 

ออกใบอนุญาตใหมตามใบอนุญาตเดิมโดยใหกํากับคาํวา " ใบแทน" ไวท่ีดานหนาซาย และ 

ระบุวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนใบอนุญาต พรอมท้ังบันทกึการออกใบแทนใบอนุญาตไวใน 

สมุดทะเบียนสถานพยาบาลดวย 

  

         หมวด ๔ 

          การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการอนุญาต 

        -----------  

  

  ขอ ๑๐ ผูดําเนินการที่ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการที่ไดรับอนุญาต 

ไวแลว ในกรณีดังกลาวตอไปนี้ ใหยื่นคาํขอตามแบบทีป่ลัดกระทรวงสาธารณสขุกาํหนด โดย 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๑)  การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล 

  (๒)  การเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกลุ ของผูดําเนินการ 



  (๓)  การเปลี่ยนชื่อที่ต้ังสถานพยาบาล 

  การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว ใหผูอนุญาตออกใบแทนใบ 

อนุญาตใหใหมและใหบันทกึการเปลี่ยนแปลงไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล สําหรับใบอนุญาต 

เดิมใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง 

  การเปลี่ยนชื่อท่ีต้ังสถานพยาบาล ตาม (๓) ผูดําเนินการไมตองเสียคาธรรม 

เนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขใบอนุญาต 

  

  ขอ ๑๑ การยืนคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กองการ 

ประกอบโรคศิลปะสํานกังานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่อ่ืนที่ปลัดกระทรวงสา 

ธารณสุขประกาศกาํหนดและสําหรับในจงัหวัดอ่ืน ใหยืน่ ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถาน 

พยาบาลนั้นตัง้อยู 

  การยืน่คําขอตามขอ ๙ และขอ ๑๐ หากไมสามารถมายื่นคําขอไดดวยตนเอง  

ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายืน่คาํขอแทน และในการมายนืคาํขอแทน ใหผูรับมอบอํานาจ 

นําหลักฐานแสดงตนมาแสดงตอเจาหนาที่ผูรับคําขอดวย 

  

     ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

            สุดารัตน เกยุราพันธุ 

          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



กฎกระทรวง 

วาดวยการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ชื่อสถานพยาบาล  ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

อัตราคารักษาพยาบาล  คาบริการและสิทธิของผูปวย 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

-------------------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา ๓๒ วรรคสอง  แหงพระราช 

บัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  อันเปนพระราชบญัญัติที่มีบทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทาํไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  

  ขอ  ๑  ผูรับอนุญาตตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือสถานพยาบาลที่ไดรับ 

อนุญาตในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานพยาบาลนั้นอยางนอยหนึ่งปาย ดังนี้ 

  (๑)  ใหจัดทาํเปนแผนปายแสดงชื่อสถานพยาบาลเปนอักษรไทย กรณีใชภาษา 

ตางประเทศดวยขนาดตัวอกัษรตองเล็กกวาอักษรไทย โดยระบุประเภทและลักษณะของสถาน 



พยาบาลรวมทั้งเลขที่ใบอนญุาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลไวในแผนปายดังกลาวดวย 

  (๒)  แผนปายแสดงชื่อสถานพยาบาลตองมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผนืผา มีขนาด 

ความกวางไมนอยกวาสี่สิบเซนติเมตร และความยาวไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตร ตัวอักษร 

แสดงชื่อสถานพยาบาลมีความสูงไมนอยกวาสิบเซนติเมตร และตัวอักษรแสดงประเภทและ 

ลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาลรวมทั้งเลขที่ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

มีความสูงไมนอยกวาหาเซนติเมตร 

  (๓)  สีของพื้นแผนปายและตัวอักษรในแผนปายแสดงชือ่สถานพยาบาล 

ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน ใหใชดังนี้ 

  

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 

  

  (๔)  สีของพื้นแผนปายและตัวอักษรในแผนปายแสดงชือ่สถานพยาบาล 

ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน ใหใชดังนี้ 

  

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 

  

  (๕)  ใหแสดงแผนปายแสดงชื่อสถานพยาบาลไวในบริเวณสถานพยาบาลหรือ 

ตัวอาคารสถานพยาบาลโดยสามารถมองเห็นไดชัดเจนจากภายนอก 



  ช่ือสถานพยาบาลตองแสดงไวใหปรากฏในซองหรือฉลากบรรจุยาหรือเวชภัณฑ 

และเอกสารเวชระเบียน 

  

  ขอ  ๒  ใหผูรับอนุญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

การพยาบาล การผดุงครรภ ทันตกรรม เภสัชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะ ซ่ึงประกอบวิชาชีพ 

ในสถานพยาบาลทีไ่ดรับอนุญาต ในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานพยาบาลนัน้ ดังนี้ 

  (๑)  จัดทําแผนปายแสดงชือ่และชื่อสกุลของผูประกอบวิชาชีพและสาขาวิชาชีพ 

พรอมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหอานไดชัดเจนดวยอักษรไทยมขีนาดความสูงไม 

นอยกวาหนึ่งเซนติเมตร 

  (๒)  ในกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน ใหแสดงรูปถายที ่

ถายไมเกินหนึง่ปมีขนาดความกวางไมนอยกวาแปดเซนติเมตร และความยาวไมนอยกวาสิบสาม 

เซนติเมตร 

  (๓)  สีของพื้นแผนปาย ใหใชสีน้ําเงิน และตัวอักษรในแผนปาย ใหใชสีขาว 

  (๔)  ใหติดแผนปายไวในบรเิวณที่ผูใชบริการมาติดตอขอใชบริการ 

  

  ขอ  ๓  ใหผูรับอนุญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราคารักษาพยาบาล และ 

คาบริการที่สถานพยาบาลตองแสดงตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง  ในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ  

สถานพยาบาลที่ไดรับอนุญาต โดยจัดทําเปนแผนประกาศ แผนพับ เปนเลมหรือแฟมเอกสาร หรือ 



โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงใหผูปวยทราบ และจัดทาํแผนปายใหอานไดชัดเจนดวยอักษรไทย 

ขนาดความสูงไมนอยกวาสบิเซนติเมตร แสดงใหผูปวยทราบวาจะสอบถามอัตราคารักษาพยาบาล 

และคาบริการของสถานพยาบาลไดท่ีใด โดยแสดงไวในที่ที่เหน็ไดชัดเจน 

  

  ขอ  ๔  ใหผูรับอนุญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธขิองผูปวยในทีเ่ปดเผย 

และเห็นไดงาย ณ สถานพยาบาลที่ไดรับอนุญาต โดยจดัทําแผนปายใหอานไดชัดเจนดวยตวัอักษร 

ไทยขนาดความสูงไมนอยกวาหนึ่งเซนติเมตร ติดไวที่แผนกผูปวยนอกและผูปวยใน 

  

  ขอ  ๕  สถานพยาบาลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามพระราชบญัญัติ 

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  อยูกอนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหผูรับอนุญาตปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งรอยแปดสบิวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

  

     ใหไว ณ วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                       สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

           รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 



กฎกระทรวง 

วาดวยชื่อสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๘ (๕) และมาตรา ๓๒ วรรคสอง  

แหงพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง 

ประการเกี่ยวกับการจาํกัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐  

ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทาํไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  

  ขอ  ๑  ผูขอรับใบอนุญาตใหประกอบกจิการสถานพยาบาลตองจัดใหมีชื่อ 

สถานพยาบาลตามทีก่ําหนด ดังตอไปนี ้

  (๑)  คํานําหนาชื่อหรือตอทายชื่อสถานพยาบาลตองประกอบดวยประเภทและ 

ลักษณะของสถานพยาบาลที่ขออนุญาต 

  (๒)  การจัดใหมีชื่อสถานพยาบาลที่เนนเฉพาะทาง ตองเปนสถานพยาบาลที่มี 

ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลซึ่งไดรับวฒุิบัตรหรืออนุมัติบัตรหรือหนังสือรับรองจาก 

สภาวิชาชีพใหเปนผูมีความรูความชาํนาญในสาขาที่ใชชือ่ดังกลาว เปนผูใหบริการ 



  (๓)  ชื่อสถานพยาบาลจะตองไมใชคําหรอืขอความที่มลัีกษณะชักชวนหรือ 

โออวดเกินความจริงหรืออาจทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสาํคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

สถานพยาบาล 

  (๔)  ชื่อสถานพยาบาลที่ส่ือความหมายหรืออางอิงสถาบันพระมหากษัตริย จะ 

กระทาํมิไดเวนแตไดรับพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต 

  

  ขอ  ๒  สถานพยาบาลที่ต้ังอยูภายในอาํเภอหรือเขตหรือจังหวัดเดียวกันจะตอง 

มีช่ือไมซํ้ากนัเวนแตสถานพยาบาลที่มีผูขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลใหมและ 

ผูไดรับใบอนญุาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลเดิมเปนบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกนัหรือม ี

หนังสือยนิยอมจากผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลเดิมใหใชชื่อซํ้ากนัได แต 

ตองมีอักษรหรือหมายเลขเรียงลําดับหรือท่ีต้ังสถานที่ตอทายชื่อสถานพยาบาล 

  

  ขอ  ๓  สถานพยาบาลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามพระราชบญัญัติ 

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหผูรับอนุญาตปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งรอยแปดสบิวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

     ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

           สุดารัตน  เกยุราพันธ 

         รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 



กฎกระทรวง 

วาดวยวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

----------------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๘ (๔) และมาตรา ๓๕ (๑) แหง 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติทีม่ีบทบัญญัติบางประการ 

เกี่ยวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทาํไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหง 

กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

  

         หมวด  ๑ 

            ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

              ประเภททีไ่มรับผูปวยไวคางคืน 

      ---------------  

  

  ขอ  ๑  สถานพยาบาลประเภททีไ่มรับผูปวยไวคางคืน จะตองมีผูประกอบวิชา 



ชีพซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือแสดงความจํานงเปนผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผูประกอบ 

กิจการ ตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนผู 

ใหบริการตลาดเวลาเปดทําการในแตละสาขา จํานวนอยางนอยดังตอไปนี ้

  (๑)  คลินิกเวชกรรมตองมีผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม จํานวนหนึ่งคน 

  (๒)  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตองมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทีไ่ดรับวฒุิบัตร 

หรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาในสาขานั้น ตามสาขาที่ไดรับวฒุบัิตรหรือที่ไดรับอนุมัติ แลว 

แตกรณี สาขาละหนึ่งคน 

  (๓)  คลินิกทนัตกรรมตองมีผูประกอบวิชาชพีทันตกรรม จํานวนหนึ่งคน 

  (๔)  คลินิกทนัตกรรมเฉพาะทางตองมีผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ไดรับ 

วฒุิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากทนัตแพทยสภาหรือทนัตแพทยสภารับรอง ตามสาขาทีไ่ดรับ 

วฒุิบัตรหรือทีไ่ดรับอนุมัติทีไ่ดรับการรับรอง แลวแตกรณ ีสาขาละหนึ่งคน 

  (๕)  คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภตองมีผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภช้ันหนึ่ง จํานวนหนึ่งคน 

  (๖)  คลินิกกายภาพบําบัดตองมีผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ  

สาขากายภาพบําบัด จํานวนหนึ่งคน 

  (๗)  คลินิกเทคนิคการแพทยตองมีผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ  

สาขาเทคนิคการแพทย จํานวนหนึ่งคน 

  (๘)  คลินิกการแพทยแผนไทยตองมีผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรค 



ศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรอืประเภทการผดุงครรภไทย หรือ 

ประเภทการนวดไทยหรือประเภทการแพทยแผนไทยประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จํานวนหนึ่งคนตามประเภทของการ 

ใหบริการ 

  (๙)  คลินิกการแพทยแผนไทยประยกุต ตองมีผูประกอบวิชาชีพ ซ่ึงเปนผู 

ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทยประยกุต จํานวนหนึ่งคน 

  (๑๐)  สหคลินกิตองมีผูประกอบวิชาชีพทีใ่หบริการ 

  (๑๑)  คลินิกเวชกรรม ตาม (๑) หรือคลินกิเวชรกรรมเฉพาะทาง ตาม (๒)  

หรือสหคลินกิตาม (๑๐) ถามีบริการฝงเข็ม ผูใหบริการจะตองเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

ซ่ึงไดรับการอบรมวิชาการฝงเข็มจากสถาบันทีก่ระทรวงสาธารณสขุรับรอง 

  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนดังกลาวขางตน หากจะจัดใหม ี

การบริการการประกอบโรคศิลปะอื่นรวมดวย ผูใหบริการจะตองเปนผูประกอบโรคศิลปะ หรือ 

ผูไดรับอนุญาตใหทําการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 

  

         หมวด  ๒ 

            ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

      ประเภทที่รับผูปวยไวคางคนื 

           ------------------------  



  

  ขอ  ๒  สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน ตองมีผูประกอบวชิาชีพ  

จํานวนขัน้ต่ําตามจํานวนเตียงที่ขออนุญาตเปดดําเนินการ ดังนี้ 

  

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 

  

  ขอ  ๓  สถานพยาบาลที่จัดใหมีบริการอืน่ที่ไมไดกาํหนดไวในขอ ๒ ตองจัดใหมี 

ผูประกอบวิชาชีพที่ใหมีบริการเปนผูใหบริการ ตามจํานวนของผูประกอบวิชาชีพทีก่าํหนดไวใน 

สถานพยาบาลลักษณะนัน้ ๆ ตามมาตรฐานการบริการนั้น 

  

  ขอ  ๔  จํานวนผูประกอบวชิาชีพในสถานพยาบาลแตละลักษณะตามขอ ๒ จะ 

ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทีป่ฏิบัติงานเต็มเวลาโดยมีลักษณะการปฏิบัติงานที่ผูประกอบวิชาชีพทํา 

สัญญาจางเปนลายลกัษณอักษรจากผูรับอนุญาตประกอบกิจการ และตองปฏิบัติงานในสถาน 

พยาบาลแหงนั้นไมนอยกวาสัปดาหละสีสิ่บช่ัวโมง 

  

     ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

           สุดารัตน  เกยุราพันธ 

          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



 กฎกระทรวง 

วาดวยชนิดและจํานวนเครื่องมือ เคร่ืองใช ยาและเวชภัณฑ 

หรือยานพาหนะที่จําเปนประจําสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

----------------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๓๕ (๒) แหง 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติทีม่ีบทบัญญัติบางประการ 

เกี่ยวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐ 

ธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  

                      หมวด ๑ 

               เครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภณัฑที่จําเปนประจําสถานพยาบาล 

        ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

                       --------------------------  

  



  ขอ  ๑  สถานพยาบาลตองจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑทัว่ไปที่จําเปน 

ประจําสถานพยาบาล ในจาํนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังตอไปน้ี 

  (๑)  ตูหรือช้ันหรืออุปกรณเก็บเวชระเบียนที่มัน่คง ปลอดภัย และตองจัดใหเปน 

ระเบียบสามารถคนหาไดงาย หรือถาเปนระบบคอมพิวเตอรตองจัดใหมีระบบขอมูลสํารองเพื่อ 

ปองกันขอมูลสูญหายซึ่งอาจจัดแยกเปนแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได 

  (๒)  ตูหรือช้ันเก็บยาและเวชภัณฑอ่ืน 

  (๓)  เครื่องใชท่ัวไปที่ใชในการตรวจรักษาและบริการ เชน โตะ เกาอ้ี ที่นั่งพักรอ 

ของผูปวย เตียงตรวจโรค อางฟอกมือชนดิที่ไมใชมือเปดปดน้ํา 

  (๔)  เครื่องมือหรืออุปกรณหรือระบบควบคุมการติดเชื่อ เชน เครื่องมือหรืออุปกรณ 

ในการทําความสะอาด หมอตม หมอนึ่ง หมอนึ่งอบความดันทีม่ีประสทิธิภาพในการฆาเชื้อ ตูที่มิดชิด 

สําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแลว และมีเคร่ืองมือที่พรอมใชงาน เชน ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป  

และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๕)  ยาและเวชภัณฑอ่ืนในการรักษาและชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินตามลักษณะของ 

สถานพยาบาล 

  

  ขอ  ๒  สถานพยาบาลตองจัดใหมีเครื่องมือ เคร่ืองใช ยาและเวชภัณฑเฉพาะที่

จําเปน 

ประจําสถานพยาบาล ตามลกัษณะของสถานพยาบาลในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังตอไปนี ้



  (๑)  คลินิกเวชกรรมตองจัดใหม ี

         (ก)  ชุดตรวจโรคและชดุใหการรักษาทั่วไป 

         (ข)  ยาและเวชภัณฑอ่ืนที่จําเปน โดยมีจํานวนรายการและปริมาณเพียงพอ 

ตามลักษณะของสถานพยาบาล 

         (ค)  ตูเย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑอ่ืน 

         (ง)  ในกรณีที่มียาเสพติดใหโทษ ใหมีสถานทีห่รือตูเก็บยาเสพติดใหโทษท่ี 

มั่นคงและปลอดภัยมีกุญแจปดและเปดอยางมีประสิทธิภาพ 

         (จ)  อุปกรณการนับเม็ดยา อยางนอยสองชุด 

  (๒)  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตองจัดใหมี 

         (ก)  ชุดอุปกรณเชนเดียวกับคลินกิเวชกรรม 

         (ข)  เครื่องมือ อุปกรณ ยาและเวชภัณฑสําหรับบริการเวชกรรมเฉพาะในสาขา 

ที่ขอรับใบอนญุาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  (๓)  คลินิกทนัตกรรมตองจัดใหม ี

         (ก)  หนวยทําฟน ประกอบดวยระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบดูด 

น้ําลาย ระบบน้ําบวนปาก เกาอ้ีคนไข เกาอ้ีทันตแพทย และเกาอ้ีผูชวยทนัตแพทย 

         (ข)  ชุดตรวจฟน อุดฟน ถอนฟน ขูดหนิน้ําลาย และอุปกรณอ่ืน 

         (ค)  อุปกรณเฉพาะเชนเดียวกับคลินกิเวชกรรม ยกเวนชุดตรวจโรคทั่วไป และ 

ชุดใหการรักษาทัว่ไป 



         (ง)  อางฟอกมือชนิดทีไ่มใชมือเปดปดน้ํา 

  (๔)  คลินิกทนัตกรรมเฉพาะทางตองจัดใหมี 

         (ก)  ชุดอุปกรณ เชนเดียวกับคลนิิกทนัตกรรม 

         (ข)  เครื่องมือ อุปกรณ ยาและเวชภัณฑสําหรับบริการทนัตกรรมเฉพาะในสาขา 

ที่ขอรับใบอนญุาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  (๕)  คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภตองจัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณ ยาและเวช 

ภัณฑเพื่อใชในการพยาบาล การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงมคีรรภกอนคลอด หลังคลอด และ 

การดูแลสขุภาพเด็ก 

  (๖)  คลินิกกายภาพบําบัดตองจัดใหมี 

         (ก)  อุปกรณ โกนิโอมิเตอร สายวัดความยาว เคร่ืองวัดความดัน และหูฟง 

         (ข)  เครื่องมือกายภาพบําบัด รวมทั้งอุปกรณและเครื่องมือไฟฟาและ 

อิเล็กทรอนิกสที่ไดมาตรฐานทางการแพทย 

  (๗)  คลินิกเทคนิคการแพทยตองจัดใหมี 

         (ก)  กลองจุลทรรศนทีม่ีกําลังขยายถงึพันเทา 

         (ข)  เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการตรวจนับจํานวนเซลล 

         (ค)  เครื่องวิเคราะหความเขมขนของสารที่มิใชเครื่องที่ใชในบานหรอืขางเตียง 

ผูปวย 

         (ง)  เครื่องมือควบคุมอุณหภูมิในการตรวจวิเคราะห 



         (จ)  ตูเย็นสําหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอยางและน้ํายาสาํหรับการตรวจวิเคราะห 

         (ฉ)  เครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ตามประเภทของการตรวจวิเคราะห 

  (๘)  คลินิกการแพทยแผนไทยตองจัดใหมี 

         (ก)  สมุนไพรและอุปกรณในการปรุงยาขัน้พ้ืนฐานทัว่ไป 

         (ข)  กรณีที่มีบริการอบสมุนไพรใหมีอุปกรณท่ีเกี่ยวของที่ปลอดภัย 

         (ค)  กรณีที่มีบริการนวด จํานวนเตียงที่ใหบริการนวดจะตองมีเปนสัดสวนกับผู 

ประกอบวิชาชพีซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ อยางนอยสองเตียงตอหนึ่งคน 

  (๙)  คลินิกการแพทยแผนไทยประยกุตตองจัดใหมี 

         (ก)  สมุนไพรและอุปกรณในการปรุงยาขัน้พ้ืนฐานทัว่ไป 

         (ข)  กรณีที่มีบริการอบสมุนไพรใหมีอุปกรณท่ีเกี่ยวของที่ปลอดภัย 

         (ค)  กรณีที่มีบริการนวด จํานวนเตียงที่ใหบริการนวดจะตองมีเปนสัดสวนกับผู 

ประกอบวิชาชพีซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ อยางนอยสองเตียงตอหนึ่งคน 

         (ง)  เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยใหเปนไปตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ 

แพทยแผนไทยประยุกต 

             (๑๐)  สหคลินิกตองจัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณ ยาและเวชภัณฑครบถวนตามลักษณะ 

ของสถานพยาบาลที่ขออนญุาตใหบริการ 

  

                       หมวด ๒ 



 เครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑหรือยานพาหนะที่จําเปนประจําสถานพยาบาล 

                   ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 

                       --------------------------  

  

  ขอ  ๓  สถานพยาบาลตองจัดใหมีเครื่องมือ เคร่ืองใช ยาและเวชภัณฑทัว่ไปที่จํา 

เปนประจําสถานพยาบาล ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังตอไปน้ี 

  (๑)  ตูหรือช้ันหรืออุปกรณเก็บเวชระเบียนที่มัน่คงปลอดภัย และตองจัดใหเปน 

ระเบียบสามารถคนหาไดงาย หรือถาเปนระบบคอมพิวเตอร ตองจัดใหมีระบบขอมลูสํารองเพ่ือ 

ปองกันขอมูลสูญหาย ซ่ึงอาจจัดแยกเปนแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได 

  (๒)  เครื่องมือ เครื่องใชทั่วไปในแตละหนวยบริการ เชน โตะ ตู เตียง เกาอี้ อางฟอก 

มือชนิดไมใชมือเปดปดน้ํา ภาชนะบรรจุมลูฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๓)  เครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ ท่ีตองจัดใหมีในแตละหนวยบริการตอง 

เหมาะสมกับลักษณะการใหบริการ 

  (๔)  รถเข็นนอนและรถเข็นนัง่สําหรับเคลื่อนยายผูปวย 

  

  ขอ  ๔  โรงพยาบาลทั่วไปตองจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ และยาน 

พาหนะที่จําเปนประจําแตละหนวยบริการในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังตอไปน้ี 

  (๑)  แผนกผูปวยนอกตองจัดใหม ี



         (ก)  ชุดตรวจโรคทั่วไปและชุดตรวจโรคเฉพาะทาง 

         (ข)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคนืชีพ 

         (ค)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ 

         (ง)  เครื่องชั่งน้ําหนักและที่วัดสวนสูงของรางกาย 

  (๒)  แผนกผูปวยในตองจัดใหม ี

         (ก)  อุปกรณประจําหนวยพยาบาล ไดแก ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการ 

ชวยฟนคนืชีพ ชุดทําแผลฉีดยา ชุดใหยาผูปวย ตูเก็บเวชภัณฑท่ีเหมาะสม และชุดตรวจรางกาย 

เบื้องตน 

         (ข)  อุปกรณประจําเตียงและหองผูปวย ไดแก เตียงที่ไดมาตรฐานทางการ 

แพทย เคร่ืองดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ และมีระบบเรียกพยาบาล 

         (ค)  อุปกรณประจําหอ 

  (๓)  แผนกฉกุเฉินตองจัดใหมี 

         (ก)  ชุดตรวจโรคทั่วไป 

         (ข)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคนืชีพ 

         (ค)  เครื่องกระตุกหัวใจ 

         (ง)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ 

         (จ)  ชุดใสทอหายใจ และชวยหายใจ 

         (ฉ)  ชุดและอุปกรณในการปฐมพยาบาล เชน การลางสารพิษ การดามกระดูก 



เบื้องตน ชุดหามเลือด ชุดลางทอง 

         (ช)  ชุดรักษาฉกุเฉิน เชน ชุดเจาะปอด ชุดเจาะคอ ชุดใหนํ้าเกลือโดยทางผา 

เสนเลือด โคมไฟสองเฉพาะที ่

         (ซ)  อางฟอกมือชนิดทีไ่มใชมือเปดปดน้ํา 

         (ฌ)  ระบบไฟฟาหรือแสงสวางสํารอง 

  (๔)  แผนกเภสัชกรรมตองจัดใหม ี

         (ก)  ตูเย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑอ่ืนหรือตูที่ตองควบคุมอุณหภูมิ พรอม 

เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูม ิ

         (ข)  ในกรณีที่มียาเสพติดใหโทษ ใหมีสถานทีห่รือตูเก็บยาเสพติดใหโทษที่ม ี

กุญแจปดและเปดอยางมีประสิทธิภาพ 

         (ค)  อุปกรณการนับเม็ดยา อยางนอยสองชุด 

         (ง)  ตูหรือช้ันเก็บยาและเวชภัณฑอ่ืน 

  (๕)  แผนกเทคนิคการแพทยตองจัดใหมี 

         (ก)  กลองจุลทรรศนทีม่ีกําลังขยายถงึพันเทา 

         (ข)  เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการตรวจนับจํานวนเซลล 

         (ค)  เครื่องวิเคราะหความเขมขนของสารที่มิใชเครื่องที่ใชในบานหรอืขางเตียง 

ผูปวย 

         (ง)  เครื่องมือควบคุมอุณหภูมิในการตรวจวิเคราะห 



         (จ)  ตูเย็นสําหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอยางและน้ํายาสาํหรับการตรวจวิเคราะห 

         (ฉ)  เครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ตามประเภทของการตรวจวิเคราะห 

  (๖)  แผนกรังสีวินิจฉัยตองจัดใหมี 

         (ก)  อุปกรณวัดและปองกันอันตรายจากรังสี 

         (ข)  เครื่องเอกซเรยที่ไดมาตรฐานทางการแพทย 

         (ค)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคนืชีพ อยางนอยหนึ่งชุด 

         (ง)  เครื่องลางฟลม 

         (จ)  ตูผานฟลม 

         (ฉ)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ 

         (ช)  ไฟสัญญาณสีแดงหนาหองขณะทํางาน 

  (๗)  รถรับสงผูปวยฉุกเฉิน ตองไดรับอนุญาตใหใชงานจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

และตองจัดใหมี 

         (ก)  ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้าํเงินติดตั้งบนหลังคารถ 

         (ข)  เปลเคลื่อนยายผูปวย 

         (ค)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ 

         (ง)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคืนชีพประจํารถ 

         (จ)  ชุดหามเลือด เย็บแผล ทําแผล 

  (๘)  ระบบควบคุมการติดเชื้อตองจัดใหมี 



         (ก)  อุปกรณและเครื่องมือในการทําความสะอาด 

         (ข)  อางและบริเวณที่เพียงพอสําหรับลางและเตรียมเคร่ืองมือ 

         (ค)  หมอตม หมอนึ่งหรอืหมอน่ึงอบความดนัทีม่ีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ 

         (ง)  ตูที่มิดชิดสําหรับเก็บเคร่ืองมือที่ปราศจากเชื้อแลว และมีเครื่องมือที่พรอม 

ใชงาน 

         (จ)  ตูเสื้อผาและบริเวณสําหรับเจาหนาที่เปลี่ยนเสื้อผาและรองเทา 

         (ฉ)  วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ 

         (ช)  รถรับสงสิ่งของสะอาด 

         (ซ)  รถรับสงสิ่งของใชแลว 

  (๙)  ระบบไฟฟาหรือแสงสวางสํารอง ตองจัดใหมีเครื่องกําเนิดไฟฟามกีําลังเพียงพอ 

สําหรับอุปกรณที่จําเปน ตามสภาพ ลักษณะของสถานพยาบาล 

             (๑๐)  ระบบน้ําสํารอง ตองจัดใหมีที่เก็บกักน้ําสํารองขนาดทีเ่หมาะสม 

  แผนกหรือบริการอื่นที่โรงพยาบาลทัว่ไปอาจจะจัดใหมีเพิ่มจากวรรคหนึ่ง ตองมี 

เครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ ดังตอไปนี ้

  (๑)  หอผูปวยหนกัตองจัดใหม ี

         (ก)  หนวยปฏิบัติการพยาบาล 

         (ข)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคนืชีพ อยางนอยหน่ึงชุด และ 

เพิ่มขึ้นหนึ่งชุดทุก ๆ หาเตียง 



         (ค)  เครื่องตรวจสอบการเตนของหัวใจ อยางนอยหนึ่งเครื่องตอสองเตียง 

         (ง)  เครื่องชวยหายใจ อยางนอยหนึง่เคร่ือง และเพิ่มขึ้นหนึ่งเครื่องทุก ๆ สาม 

เตียง 

         (จ)  เครื่องกระตุกหัวใจ 

         (ฉ)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน อุปกรณชวยหายใจ ครบทุกเตียง 

         (ช)  เตียงนอนแบบมาตรฐาน ปรับศรีษะและปลายเทาสูงต่ําได 

         (ซ)  ระบบเรียกพยาบาลประจําเตียงผูปวย 

  (๒)  แผนกผาตัดตองจัดใหมี 

         (ก)  เตียงและโคมไฟผาตัดแบบมาตรฐานใชในการผาตัด ทุกหองที่ใชงานผาตัด 

         (ข)  เครื่องดมยาสลบทีไ่ดมาตรฐานทางการแพทยและระบบแกสทางการแพทย  

ซ่ึงมีสัญญาณเตือนอันตรายทุกหองที่ขออนุญาตใชงาน 

         (ค)  ถังออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะสํารองพรอมใชงาน 

         (ง)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคืนชีพทุกหอง 

         (จ)  เครื่องมือผาตัดที่ไดมาตรฐานทางการแพทยและเพียงพอสําหรับการผาตัด 

ตามสาขาโรค 

         (ฉ)  อางฟอกมือชนิดทีไ่มใชมือเปดปดน้ํา 

         (ช)  ตูเสื้อผาและบริเวณสําหรับเจาหนาที่เปลี่ยนเสื้อผาและรองเทา 

         (ซ)  ระบบไฟฟาหรือแสงสวางสํารอง 



  (๓)  หองผาตัดเล็กตองจัดใหมี เตียงและโคมไฟผาตัด ชุดเครื่องมือผาตัดทั่วไป ตู 

เก็บอุปกรณปราศจากเชื้อ และระบบไฟฟาหรือแสงสวางสํารอง 

  (๔)  หองใหการรักษาตองจดัใหมี อุปกรณทําแผล ฉีดยา ใสเฝอก ใหเลือด ใหน้ํา 

เกลือ ตลอดจนมีเตียงสังเกตอาการ 

  (๕)  หองตรวจภายในและขดูมดลูกตองจัดใหม ี

         (ก)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคนืชีพผูปวย อยางนอยหนึ่งชุด 

         (ข)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ โคมไฟหรืออุปกรณ 

แสงสวางเพื่อการตรวจภายใน 

         (ค)  เตียงสําหรับใชตรวจภายในและใชขูดมดลูก 

         (ง)  ชุดตรวจภายในและขูดมดลูกทีไ่ดมาตรฐานทางการแพทย 

         (จ)  อางฟอกมือชนิดทีไ่มใชมือเปดปดน้ํา 

  (๖)  แผนกสูติกรรมตองจัดใหม ี

         (ก)  เตียงทําคลอดและโคมไฟ 

         (ข)  เตียงรอคลอด อยางนอยหนึ่งเตียงตอเตียงทําคลอดหนึ่งเตียง 

         (ค)  เตียงทารกแรกคลอด 

         (ง)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคืนชีพทุกหอง 

         (จ)  ระบบแกสทางการแพทย เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณชวยหายใจ 

         (ฉ)  เครื่องทําคลอดที่ไดมาตรฐานทางการแพทยและเพียงพอ 



         (ช)  เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ 

         (ซ)  อางฟอกมือชนิดทีไ่มใชมือเปดปดน้ํา 

         (ฌ)  อางอาบน้าํทารก 

  (๗)  หองทารกหลังคลอดตองจัดใหมี 

         (ก)  เตียงทารกหลังคลอด และตูอบทารกคลอดกอนกําหนด 

         (ข)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ 

         (ค)  อางอาบน้าํทารก 

  (๘)  หองทันตกรรมตองจัดใหม ี

         (ก)  หนวยทําฟน ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบ 

ดูดน้ําลาย ระบบน้ําบวนปาก เกาอ้ีคนไข เกาอ้ีทนัตแพทย และเกาอ้ีผูชวยทันตแพทย 

         (ข)  เครื่องมือทางทนัตกรรม ยา และอุปกรณท่ีไดมาตรฐานทางการแพทย 

         (ค)  อางฟอกมือชนิดทีไ่มใชมือเปดปดน้ํา 

  (๙)  แผนกกายภาพบําบัดตองจัดใหมี 

         (ก)  อุปกรณโกนิโอมิเตอร สายวัดความยาว เครื่องวัดความดนั หฟูง เครื่องมือ 

กายภาพบาํบดั รวมทั้งอุปกรณและเครื่องมือไฟฟาอิเล็กทรอนิกสทีไ่ดมาตรฐานทางการแพทย 

         (ข)  เครื่องมือ อุปกรณ ยาและเวชภัณฑ ที่ใชในการนวด การดัด การดึง เชน  

เตียงปรับระดับ เครื่องดึงตัวหรือดึงคอ 

             (๑๐)  หองไตเทียมตองจัดใหมี 



         (ก)  เครื่องลางไต 

         (ข)  เครื่องผลิตน้ําสําหรับลางไต 

         (ค)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคนืชีพ 

         (ง)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน อุปกรณชวยหายใจ 

         (จ)  เครื่องกระตุกหัวใจประจําสถานพยาบาลที่สามารถทาํมาใชไดโดยสะดวก 

             (๑๑)  แผนกซกัฟอกตองจัดใหมี 

         (ก)  อุปกรณซักรีด 

         (ข)  อุปกรณซักฟอกผาติดเชื้อ 

         (ค)  ตูเก็บเสื้อผา 

          (ง)  อุปกรณปองกันการติดเชื้อตอเจาหนาที ่

             (๑๒)  แผนกโภชนาการตองจัดใหมี 

         (ก)  โตะเตรียมอาหารทีส่ะอาด 

         (ข)  อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประกอบอาหารและจัดสงอาหาร 

         (ค)  อุปกรณระบายอากาศ เครื่องดูดควัน และอุปกรณปองกันแมลงและสัตว 

รบกวน 

         (ง)  ตูเก็บอาหารที่สะอาดและมิดชิด 

         (จ)  อุปกรณการแตงกายของเจาหนาที่ตามหลักสขุาภิบาลอาหาร 

             (๑๓)  แผนกหองพักศพที่ใหบริการเก็บศพตั้งแตยี่สิบสี่ช่ัวโมงขึน้ไปตองจัดใหมี 



         (ก)  ตูเย็นสําหรับเก็บศพ 

         (ข)  รถเข็นศพ 

             (๑๔)  แผนกการแพทยแผนไทยตองจัดใหมีเครื่องมือ เคร่ืองใช ยาและเวชภณัฑ เชน 

เดียวกับสถานพยาบาลการแพทยแผนไทย 

             (๑๕)  ยานพาหนะซึง่ใชบริการนอกสถานพยาบาลตองมีมาตรฐาน ดังนี ้

         (ก)  รถเอกซเรยเคลื่อนที่ ตองมีเครื่องเอกซเรยเพื่อการตรวจปอดพรอมอุปกรณ 

ปองกันอันตรายจากรังสี ที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยรับรองมาตรฐาน และหากมีการใหบริการ 

ชันสูตรรวมดวย ตองเปนไปตามมาตรฐานทีก่ระทรวงสาธารณสขุกาํหนด 

         (ข)  รถทันตกรรม ที่ไดมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสขุกาํหนด 

         (ค)  รถปฏิบัติการชันสตูร ที่ไดมาตรฐานตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  ขอ  ๕  โรงพยาบาลเฉพาะทาง นอกจากจะตองจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและ 

เวชภัณฑเฉพาะประจําแตละแผนกตามขอ ๔ แลว ยังตองจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภณัฑ 

สําหรับใหบริการเฉพาะทางตามลักษณะของสถานพยาบาลทีไ่ดรับอนุญาตนัน้ดวย เวนแต

โรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม แผนกผูปวยนอกตองมีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ 

เชนเดียวกับสถานพยาบาลทันตกรรมทั่วไปตามขอ ๗ (๑) 

  ขอ  ๖  สถานพยาบาลเวชกรรมตองจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ และ 

ยานพาหนะเฉพาะประจําแผนกบริการเชนเดียวกับขอ ๔ แตตองเหมาะสมกับขนาดของ

สถานพยาบาลนั้น 

   ขอ  ๗  สถานพยาบาลทันตกรรมทั่วไปตองจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและ



เวชภัณฑเฉพาะประจําแตละหนวยบริการที่เปนแผนกบริการประจําในจํานวนอยางเหมาะสมและ

เพียงพอ ดังตอไปน้ี 

  (๑)  แผนกผูปวยนอกตองจัดใหม ี

         (ก)  หนวยทําฟน ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบ 

ดูดน้ําลาย ระบบน้ําบวนปาก เกาอ้ีคนไข เกาอ้ีทนัตแพทย และเกาอ้ีผูชวยทันตแพทย 

         (ข)  เครื่องมือทางทนัตกรรม ยา และอุปกรณที่ไดมาตรฐานทางการแพทย 

         (ค)  อางฟอกมือชนิดทีไ่มใชมือเปดปดน้ํา 

  (๒)  แผนกผูปวยในตองจัดใหม ี

         (ก)  อุปกรณประจําสถานพยาบาล ไดแก ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการ 

ชวยฟนคนืชีพ ชุดใหยาผูปวย และตูเก็บเวชภัณฑ 

         (ข)  อุปกรณประจําเตียงและหองผูปวย ไดแก เตียงที่ไดมาตรฐานทางการ 

แพทย เคร่ืองดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ และระบบเรียกพยาบาล 

  (๓)  หองฉุกเฉินตองจัดใหม ี

         (ก)  ชุดตรวจโรคทั่วไป 

         (ข)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคนืชีพ 

         (ค)  ชุดใสทอหายใจและชวยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ 

         (ง)  ชุดและอุปกรณในการปฐมพยาบาล 

         (จ)  อางฟอกมือชนิดทีไ่มใชมือเปดปดน้ํา 



         (ฉ)  ระบบไฟฟาหรือแสงสวางสํารอง 

  (๔)  แผนกเภสัชกรรมและแผนกระบบควบคุมการติดเชื้อตองจัดใหมีเครื่องมือ  

เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ เชนเดียวกับขอ ๔ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๘) แลวแตกรณี 

  ในกรณีที่มแีผนกบริการอื่นตองมีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ เชนเดียวกับที ่

กําหนดไวในขอ ๔ และตองเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของสถานพยาบาลทันตกรรม  

  ขอ  ๘  สถานพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทาง นอกจากจะตองจัดใหมีเครื่องมือ เคร่ือง 

ใช ยาและเวชภัณฑเฉพาะประจําแตละแผนกตามขอ ๗ แลวจะตองจัดใหเคร่ืองมือ เครื่องใช ยาและ 

เวชภัณฑสําหรับใหบริการเฉพาะทางตามทีไ่ดรับอนุญาตนัน้ดวย 

  ขอ  ๙  สถานพยาบาลการผดุงครรภ ตองจัดใหมีเครื่องมือ เคร่ืองใช ยาและเวชภัณฑ  

เฉพาะประจําแตละหนวยบริการที่เปนแผนกบริการประจําในจํานวนทีเ่หมาะสมและเพียงพอ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  แผนกผูปวยนอกตองจัดใหม ี

         (ก)  เตียงที่ไดมาตรฐานทางการแพทย 

         (ข)  เครื่องตรวจครรภ 

         (ค)  อุปกรณ ยาและเวชภัณฑเพื่อใชในการพยาบาล การวางแผนครอบครัว  

การดูแลหญิงมีครรภกอนคลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิด 

  (๒)  แผนกผูปวยในตองจัดใหม ี

         (ก)  อุปกรณและเครื่องมือในจํานวนที่เหมาะสมในหนวยพยาบาล 



         (ข)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ 

         (ค)  เตียงมารดา เตียงทารกแยกจากกนัทีไ่ดมาตรฐานทางการแพทย 

  (๓)  หองคลอดตองจัดใหมี 

         (ก)  เตียงทําคลอด และโคมไฟ 

         (ข)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ 

         (ค)  เครื่องมือทําคลอดที่ไดมาตรฐานทางการแพทยและเพียงพอ 

         (ง)  เครื่องตรวจครรภ 

         (จ)  เตียงทารกแรกคลอด 

         (ฉ)  อางฟอกมือชนิดทีไ่มใชมือเปดปดน้ํา 

         (ช)  ระบบปองกันและควบคุมการตดิเชื้อ 

         (ซ)  ระบบสงตอผูปวยฉุกเฉิน 

         (ฌ)  อางอาบน้าํทารก 

  ในกรณีที่มแีผนกบริการอื่นตองมีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ เชนเดียวกับที ่

กําหนดไวในขอ ๔ และตองเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของสถานพยาบาลการผดุงครรภ 

  

  ขอ  ๑๐  สถานพยาบาลผูปวยเร้ือรังตองจัดใหมีเครื่องมือ เคร่ืองใช ยาและเวชภัณฑ  

เฉพาะประจําแตละหนวยบริการที่เปนแผนกบริการประจําในจํานวนทีเ่หมาะสมและเพียงพอ 

ดังตอไปนี้ 



  (๑)  แผนกผูปวยฉุกเฉินตองจัดใหม ี

         (ก)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคนืชีพ 

         (ข)  ชุดและอุปกรณในการปฐมพยาบาล เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน อุปกรณ 

ชวยหายใจ 

         (ค)  ชุดรักษาฉุกเฉินทีจํ่าเปน 

         (ง)  ระบบไฟฟาหรือแสงสวางสํารอง 

  (๒)  แผนกผูปวยในตองจัดใหม ี

         (ก)  เครื่องมือและอุปกรณในการพยาบาลประจําหนวยพยาบาล 

         (ข)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคนืชีพ 

         (ค)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ 

         (ง)  ระบบเรียกพยาบาลประจําเตียงผูปวย 

         (จ)  มีเตียงที่ไดมาตรฐานทางการแพทย 

  (๓)  รถรับสงผูปวยฉุกเฉินตองไดรับอนุญาตใหใชงานจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และม ี

         (ก)  ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้าํเงินติดตั้งบนหลังคารถ 

         (ข)  เปลเคลื่อนยายผูปวย 

         (ค)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ 

         (ง)  ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคืนชีพ 



  (๔)  แผนกกายภาพบําบัดตองจัดใหมี 

         (ก)  อุปกรณโกนิโอมิเตอร สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟง 

         (ข)  เครื่องมือกายภาพบําบัดรวมทั้งอุปกรณทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทีไ่ด 

มาตรฐานทางการแพทย 

         (ค)  พ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมกลุม 

  (๕)  แผนกเทคนิคการแพทย สําหรับสถานพยาบาลที่รับผูปวยไวคางคืน ต้ังแต 

สามสิบเอ็ดเตียงขึ้นไป ตองมีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ เชนเดียวกับแผนกเทคนิคการแพทย 

ตามขอ ๔ วรรคหนึ่ง (๕) 

  (๖)  แผนกเภสัชกรรม ตองมีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ เชนเดียวกับแผนก 

เภสัชกรรมตามขอ ๔ วรรคหนึ่ง (๔) 

  ในกรณีที่มแีผนกบริการอื่นตองจัดใหมีเคร่ืองมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ เชนเดียว 

กับท่ีกาํหนดไวในขอ ๔ และตองเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของสถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 

  ขอ  ๑๑  สถานพยาบาลการแพทยแผนไทย ตองจัดใหมีเคร่ืองมือ เครื่องใช ยาและ 

เวชภัณฑเฉพาะประจําแตละหนวยบริการในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังตอไปน้ี 

  (๑)  แผนกผูปวยนอกตองจัดใหม ี

         (ก)  เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยตามสาขาการประกอบโรคศิลปะ ของผูดําเนิน 

การสถานพยาบาล 

         (ข)  กรณีที่มีบริการอบสมุนไพรตองมีอุปกรณท่ีเกี่ยวของที่ไดมาตรฐานทางการ 



แพทย 

         (ค)  กรณีที่มีบริการนวด จํานวนเตียงที่ใหบริการนวดจะตองมีเปนสัดสวนกับผู 

ประกอบวิชาชพีซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ อยางนอยสองเตียงตอผูประกอบโรคศิลปะหนึ่งคน 

  (๒)  แผนกปรงุยาและจายยาตองจัดใหมี 

         (ก)  ตูเก็บยาแผนไทย 

         (ข)  เครื่องชั่วตวงวัดยา 

  (๓)  แผนกผูปวยในตองจัดใหมีเตียงที่ถูกสขุลักษณะทางการแพทย 

  (๔)  แผนกการผดุงครรภไทย สําหรับผูดําเนินการสถานพยาบาลที่เปนผูประกอบ 

วิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย ประเภทการผดุงครรภไทยตองจัดใหมี 

         (ก)  เตียงตรวจครรภ 

         (ข)  อุปกรณและยาแผนไทยที่ใชสําหรับการผดุงครรภ 

  

  ขอ  ๑๒  สถานพยาบาลการแพทยแผนไทยประยกุตตองจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช  

ยาและเวชภัณฑเฉพาะประจําแตละหนวยบริการในจาํนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังตอไปนี ้

  (๑)  แผนกผูปวยนอกตองจัดใหม ี

         (ก)  เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานการแพทยแผนไทยประยุกต 

         (ข)  กรณีที่มีบริการอบสมุนไพรตองมีอุปกรณเกี่ยวของทีไ่ดมาตรฐานทางการ 

แพทยแผนไทยประยุกต 



         (ค)  กรณีที่มีบริการนวด จํานวนเตียงที่ใหบริการนวดจะตองมีเปนสัดสวนกับผู 

ประกอบวิชาชพีซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ อยางนอยสองเตียงตอผูประกอบโรคศิลปะหนึ่งคน 

  (๒)  แผนกปรงุยาและจายยาตองจัดใหมี 

         (ก)  ตูเก็บยาแผนโบราณ 

         (ข)  เครื่องชั่งตวงวัดยา 

         (ค)  เครื่องตอกเม็ดยา เคร่ืองบรรจุแคปซูลยา 

  (๓)  แผนกผูปวยในตองจัดใหมีเตียงที่ถูกสขุลักษณะทางการแพทย 

  (๔)  หากมีการใหบริการการผดุงครรภไทยตองจัดใหมี 

         (ก)  เตียงตรวจครรภ 

         (ข)  อุปกรณและยาแผนไทยที่ใชสําหรับการผดุงครรภ 

  

      ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

            สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

           รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

  

 

 

 



กฎกระทรวง 

วาดวยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของ
สถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

---------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราช 

บัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรวีา 

การกระทรวงสาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

  

             หมวด ๑  

          ลักษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการใหบริการของสถานพยาบาล 

       ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

                ------------------  

  

  ขอ  ๑  ลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถาน 



พยาบาล มีดังนี ้

  (๑)  คลินิกเวชกรรม เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการดานเวชกรรมที่เปนเวช 

  

ปฏิบัติทั่วไปและดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๒)  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการดานเวชกรรม 

ที่เปนเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชปฎิบัติเฉพาะทางตามที่กาํหนดไวในขอบงัคับของแพทยสภา และ 

ดําเนินการโดยผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมทีไ่ดรับวฒุิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาใน 

สาขานัน้ 

  (๓)  คลินิกทนัตกรรม เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการดานทันตกรรม และ 

ดําเนินการโดยผูประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

  (๔)  คลินิกทนัตกรรมเฉพาะทาง เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการดาน 

ทันตกรรมทั่วไป และทนัตกรรมเฉพาะทางตามทีก่ําหนดไวตามขอบังคบัของทนัตแพทยสภา  

และดําเนนิการโดยผูประกอบวิชาชีพทนัตกรรมที่ไดรับวฒุิบัตรหรือหนงัสืออนุมัติจากทนัต 

แพทยสภาในสาขานัน้ 

  (๕)  คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการ 

ดานการพยาบาลการดแูลมารดาและทารกกอนและหลังคลอด ยกเวนการทาํคลอด และดําเนินการ 

โดยผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ันหนึ่ง 

  (๖)  คลินิกกายภาพบําบัด เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการดานกายภาพ 



บําบัด และดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชพีซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําบัด 

  (๗)  คลินิกเทคนิคการแพทย เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการดานเทคนิคการ 

แพทย และดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชพีซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย 

  (๘)  คลินิกการแพทยแผนไทย เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการดานการ 

ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย และดาํเนนิการโดยผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบ 

โรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย 

  (๙)  คลินิกการแพทยแผนไทยประยกุต เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการดาน 

การประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต และดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพ ซ่ึง 

เปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

  (๑๐) สหคลินกิ เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการตาม (๑) ถึง (๙) ต้ังแตสอง 

ลักษณะขึ้นไปและดําเนนิการโดยผูประกอบวิชาชีพ วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งที่ใหบริการในสถาน 

พยาบาลนั้น 

  ลักษณะของสถานพยาบาลแตละลักษณะขางตนตั้งแต (๑) ถึง (๑๐) อาจจัดให 

มีบริการการประกอบโรคศิลปะอ่ืนรวมดวยก็ได 

  

  ขอ  ๒  สถานพยาบาลตามขอ ๑ ตองมีลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้ 

  (๑)  ต้ังอยูในทําเลที่สะดวก ปลอดภัย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  ในกรณีใชพ้ืนที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลในอาคารเดียวกบัการ 



ประกอบกิจการอื่นตองแบงสถานที่ใหชัดเจน และกิจการอื่นนัน้ตองไมกระทบกระเทอืนตอการ 

ประกอบวิชาชพีในสถานพยาบาลนั้น รวมทั้งสามารถเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินไดสะดวก 

  (๓)  กรณีที่มีการใหบริการของสถานพยาบาลหลายลกัษณะหรือหลายสาขา 

รวมอยูในอาคารเดียวกัน จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน และแตละสัดสวนตองมีพ้ืนที ่

และลักษณะตามมาตรฐานของการใหบริการนั้น 

  (๔)  พื้นที่การประกอบกิจการสถานพยาบาลจะตองไมต้ังอยูในพื้นที่เดียวกับ 

สถานทีข่ายยาตามกฎหมายวาดวยยา และตองไมต้ังอยูในพื้นที่เดียวกับการประกอบอาชีพอ่ืน 

  (๕)  มีหองน้ําหองสวมทีถู่กสุขลักษณะอยางนอยหนึ่งหอง 

  (๖)  อาคารตองมั่นคงแข็งแรง ไมอยูในสภาพชํารุดและเสี่ยงตออันตรายจาก 

การใชสอย 

  (๗)  มีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ ไมมีกลิ่นอันทึบ 

  (๘)  การสัญจรและการเคลื่อนยายผูปวยตองกระทําไดโดยสะดวก 

  (๙)  บริเวณทั้งภายนอกและภายในตองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย จดัแบง 

พ้ืนที่ใชสอยอยางเหมาะสม และมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูปวย 

  (๑๐) มีหองตรวจหรือหองใหการรักษาเปนสัดสวนและมดิชิด 

  (๑๑) กรณีมีบริการเอกซเรย การบริการจะตองไดมาตรฐานและไดรับอนุญาต 

จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

  (๑๒)  มีการเกบ็และกาํจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 



  (๑๓) มีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม 

  

  ขอ  ๓  สถานพยาบาลตามขอ ๑ ตองมีลักษณะโครงสรางเฉพาะ ดังนี้ 

  (๑)  มีความปลอดภัยตอผูใหบริการและผูรับบริการในการประกอบวิชาชีพนั้น 

  (๒)  มีความสะดวกและเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อใหบริการที่ได 

มาตรฐานและมีคุณภาพตามลักษณะวิชาชีพตามที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการการประกอบ 

โรคศิลปะ แลวแตกรณีประกาศกาํหนด 

  

               หมวด ๒ 

  ลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล 

          ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 

                   -------------------  

  

  ขอ  ๔  ลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถาน 

พยาบาล มีดังนี ้

  (๑)  โรงพยาบาล เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการผูปวยโดยสามารถรับผูปวย 

ไวคางคืนเกนิสามสิบเตียงขึ้นไป ซ่ึงมีบริการดานเวชกรรม ดานการพยาบาล ดานเภสัชกรรม และ 

ดานเทคนิคการแพทยเปนอยางนอย และอาจมีบริการดานทันตกรรมหรือดานการประกอบโรค 



ศิลปะอ่ืน แบงเปน 

          (ก)  โรงพยาบาลทั่วไป เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการผูปวยดานเวช 

กรรมอยางนอยสี่สาขาหลัก คือ อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และสูตินรีเวชกรรม และ 

ดําเนินการโดยผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม ในกรณีที่ใหบริการเฉพาะทาง จะตองมีผูประกอบวิชาชีพ 

ซ่ึงไดรับวฒุิบตัรหรือหนังสืออนุมัติหรือหนงัสือรับรองจากแพทยสภาในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางนั้น  

เปนผูใหบริการ 

          (ข)  โรงพยาบาลเฉพาะทาง เปนสถานพยาบาลทีจั่ดใหบริการผูปวยดาน 

เวชกรรมเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง และดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั่วไปหรือสาขาที ่

ใหบริการและมีผูประกอบวชิาชีพทีไ่ดรับวุฒิบัตรหรือหนงัสืออนุมัติหรือหนังสือรับรองจากสภาวิชา 

ชีพในสาขาน้ันเปนผูใหบริการ เชน โรงพยาบาลตา โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลแมและเด็ก โรง 

พยาบาลบาํบดัยาเสพติด โรงพยาบาลทนัตกรรม 

  (๒)  สถานพยาบาลเวชกรรม เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการผูปวยดานเวช 

กรรมโดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนไมเกินสามสิบเตียง ซ่ึงมีบริการดานเวชกรรม ดานการพยาบาล  

และดานเภสัชกรรมเปนอยางนอย และสามารถจัดใหบริการดานเทคนคิการแพทยทีจํ่าเปนได รวม 

ทั้งอาจมีบริการดานทนัตกรรมหรือดานการประกอบโรคศิลปะอื่น และดําเนินการโดยผูประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรม แบงเปน 

         (ก)  สถานพยาบาลเวชกรรมทั่วไป เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการผูปวย 

ดานเวชกรรมทั่วไป 



         (ข)  สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการผู 

ปวยทุกประเภทและตองมีผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมที่ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนมุัติหรือหนังสือ 

รับรองจากแพทยสภาในสาขานั้น เปนผูใหบริการ 

  (๓)  สถานพยาบาลทันตกรรม เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการผูปวย โดย 

สามารถรับผูปวยไวคางคืนไมเกินสามสิบเตียง เพื่อใหบริการผูปวยทางดานทันตกรรม และดําเนิน 

การโดยผูประกอบวิชาชีพทนัตกรรม แบงเปน 

         (ก)  สถานพยาบาลทนัตกรรมทั่วไป เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการผู 

ปวยดานทนัตกรรมทั่วไป 

         (ข)  สถานพยาบาลทนัตกรรมเฉพาะทาง เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการ 

ผูปวยดานทนัตกรรม และมผูีประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งไดรับวฒุิบัตรหนังสืออนุมติัหรือหนังสือ 

รับรองจากทันตแพทยสภาในสาขานัน้ เปนผูใหบริการ 

  (๔)  สถานพยาบาลการผดุงครรภ เปนสถานพยาบาลทีจั่ดใหบริการผูปวย โดย 

สามารถรับผูปวยไวคางคืนไมเกินสามสิบเตียง สามารถใหบริการมารดาและทารกกอนและหลัง 

คลอด การคลอดปกติการสงเสริมสุขภาพ และการอนามัยแมและเด็ก และดําเนินการโดยผู 

ประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ันหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ชั้น 

หนึ่ง 

  (๕)  สถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการผูปวยเรื้อรัง  

โดยวิธกีารทางการพยาบาล กายภาพบําบดั เวชกรรมทั่วไป และอาจมบีริการทนัตกรรมหรือการ 



ประกอบโรคศิลปะอ่ืนรวมดวย และดาํเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชพี 

การพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ันหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชพี 

ซ่ึงเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําบัด 

  (๖)  สถานพยาบาลการแพทยแผนไทย เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการผูปวย 

ดานการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย และดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปน 

ผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย 

  (๗)  สถานพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต เปนสถานพยาบาลที่จัดให 

บริการผูปวยดานการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทยประยกุต และดําเนนิการโดยผู 

ประกอบวิชาชพีซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

  

  ขอ  ๕  อาคารและพื้นที่ใชสอยของสถานพยาบาลตามขอ ๔ ตองมีลักษณะโดย 

ทั่วไป ดังนี้ 

  (๑)  ต้ังอยูในทําเลที่สะดวก ปลอดภัย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  สําหรับสถานพยาบาลที่มีลักษณะเปนโรงพยาบาล โครงสรางของอาคาร 

ตองไมติดกับอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอื่น 

  (๓)  อาคารที่ใหบริการผูปวยตั้งแตสามช้ันขึ้นไป จะตองมีลิฟทบรรทุกเตียงผู 

ปวยอยางนอยหนึ่งตัว และเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมของจํานวนเตียง หรือมีทางลาดเอียงเพื่อ 

ความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนยายผูปวย 



  (๔)  ทางสัญจรรวมในสวนทีใ่หบริการผูปวย ตองกวางไมนอยกวาสองเมตร ถา 

มีระดับพื้นสูงต่ําไมเทากัน ตองมีทางลาดเอียงซึ่งมีความชันไมเกินสิบหาองศา 

  (๕)  ตองจัดสถานทีแ่ละอุปกรณอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ  

และผูพิการตามลักษณะของสถานพยาบาลตามขอ ๔ ทัง้นี้ อยางนอยตองมีทางลาดเอียง ราวเกาะ  

และหองน้ํา สําหรับผูพิการ 

  (๖)  สําหรับสถานพยาบาลที่มีการจัดสถานที่เพื่อกิจการอื่นซึ่งเปนการอํานวย 

ความสะดวกแกผูมาใชบริการ เชน รานอาหาร รานขายของ ใหกระทาํไดโดยอยูในขอบเขตที่เหมาะ 

สมและเพียงพอสําหรับการใหบริการที่จําเปนแกผูปวย เจาหนาทีข่องสถานพยาบาลและผูมาใช 

บริการของสถานพยาบาลนัน้ ๆ ทั้งนี้ การจัดบริการอื่นดงักลาว จะตองไมอยูในบริเวณแผนก 

ผูปวยในและแยกเปนสัดสวนโดยไมปะปนกับการใหบริการในบริเวณแผนกผูปวยนอก 

  

  ขอ  ๖  สถานพยาบาลตามขอ ๔ ตองมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

  (๑)  ไดรับอนญุาตใหเปนอาคารสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการ 

ควบคุมอาคาร 

  (๒)  รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  (๓)  ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

  (๔)  ไมขัดหรือฝาฝนตอกฎหมายวาดวยการผังเมือง 



  

  ขอ  ๗  สถานพยาบาลที่มีลักษณะเปนโรงพยาบาลตามขอ ๔ (๑) ตองประกอบ 

ดวยหนวยบรกิารดังตอไปนี ้

  (๑)  แผนกเวชระเบียน 

  (๒)  แผนกผูปวยนอก 

  (๓)  แผนกผูปวยใน 

  (๔)  แผนกผูปวยฉุกเฉิน 

  (๕)  แผนกเภสัชกรรม 

  (๖)  แผนกเทคนิคการแพทย 

  (๗)  แผนกรังสีวินิจฉัย 

  (๘)  รถรับสงผูปวยฉุกเฉิน 

  (๙)  ระบบควบคุมการติดเชื้อ 

  (๑๐) ระบบไฟฟาสํารอง 

  (๑๑)  ระบบน้ําสํารอง 

  (๑๒) หองคลอด 

  (๑๓) หองผาตัด 

  (๑๔) หนวยบริการอื่นตามทีแ่จงไวในการขออนุญาต 

  สําหรับสถานพยาบาลที่มีลักษณะเปนโรงพยาบาลเฉพาะทาง จะไมมหีนวย 



บริการตาม (๑๒) และ (๑๓) ดวยกไ็ด 

  

  ขอ  ๘  สถานพยาบาลที่มีลักษณะเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามขอ ๔ (๒)  

ตองประกอบดวยหนวยบรกิาร ดังตอไปนี ้

  (๑)  แผนกเวชระเบียน 

  (๒)  แผนกผูปวยนอก 

  (๓)  แผนกผูปวยใน 

  (๔)  แผนกผูปวยฉุกเฉิน 

  (๕)  แผนกเภสัชกรรม 

  (๖)  ระบบควบคุมการติดเชื้อ 

  (๗) หนวยบริการอื่นตามทีแ่จงไวในการขออนุญาต 

  

  ขอ  ๙  สถานพยาบาลที่มีลักษณะเปนสถานพยาบาลทนัตกรรมตามขอ ๔ (๓)  

ตองประกอบดวยหนวยบรกิาร ดังตอไปนี ้

  (๑)  แผนกเวชระเบียน 

  (๒)  แผนกผูปวยนอก 

  (๓)  แผนกผูปวยใน 

  (๔)  แผนกผูปวยฉุกเฉิน 



  (๕)  แผนกเภสัชกรรม 

  (๖)  ระบบควบคุมการติดเชื้อ 

  (๗) หนวยบริการอื่นตามทีแ่จงไวในการขออนุญาต 

  

  ขอ ๑๐ สถานพยาบาลที่มีลักษณะเปนสถานพยาบาลการผดุงครรภตามขอ ๔  

(๔) ตองประกอบดวยหนวยบริการ ดังตอไปนี ้

  (๑)  แผนกเวชระเบียน 

  (๒)  แผนกผูปวยนอก 

  (๓)  แผนกผูปวยใน 

  (๔)  หองคลอด 

  (๕)  หนวยบริการอื่นตามทีแ่จงไวในการขออนุญาต 

  

  ขอ ๑๑ สถานพยาบาลที่มีลักษณะเปนสถานพยาบาลผูปวยเรื้อรังตามขอ ๔  

(๕) ตองประกอบดวยหนวยบริการ ดังตอไปนี ้

  (๑)  แผนกเวชระเบียน 

  (๒)  แผนกผูปวยนอก 

  (๓)  แผนกผูปวยใน 

  (๔)  แผนกผูปวยฉุกเฉิน 



  (๕)  แผนกเภสัชกรรม 

  (๖)  แผนกกายภาพบําบัด 

  (๗)  รถรับสงผูปวยฉุกเฉิน 

  (๘) หนวยบริการอื่นตามทีแ่จงไวในการขออนุญาต 

  

  ขอ ๑๒ สถานพยาบาลที่มีลักษณะเปนสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยและ 

สถานพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต ตามขอ ๔ (๖) และ (๗)  ตองประกอบดวยหนวยบริการ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  แผนกเวชระเบียน 

  (๒)  แผนกผูปวยนอก 

  (๓)  แผนกปรงุและจายยา 

  (๔)  แผนกผูปวยใน 

  (๕)  หนวยบริการอื่นตามทีแ่จงไวในการขออนุญาต 

  

  ขอ ๑๓ สถานพยาบาลตามขอ ๔  ตองมีลักษณะโครงสรางภายในเพื่อการจัด 

บริการในแตละแผนกตามลกัษณะการประกอบวิชาชีพ ดังนี้ 

  (๑)  มีความปลอดภัยตอผูใหบริการและผูรับบริการในการประกอบวิชาชีพตาม 

ประเภทและสาขานั้น 



  (๒)  มีความสะดวกและเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อใหมีบริการทีไ่ด 

มาตรฐานและมีคุณภาพตามลักษณะการประกอบวิชาชพีที่สภาวิชาชพีหรือคณะกรรมการการ 

ประกอบโรคศิลปะแลวแตกรณี ประกาศกําหนด 

  (๓)  ใหมีการระบุขอบเขตการใหบริการในกรณีที่โครงสรางมีขอจํากัด 

  

     ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

            สุดารัตน เกยุราพันธุ 

          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

กฎกระทรวง 

วาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

--------------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ (๑)  

มาตรา ๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐  

วรรคสอง มาตรา ๔๐ วรรคสอง และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.  

๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพ 



ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

สาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

  

                       หมวด ๑ 

                       บททัว่ไป 

               ---------------------  

  

  ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี ้

  "สมุดทะเบียนสถานพยาบาล" หมายความวา สมุดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การไดรับอนญุาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนนิการสถานพยาบาล ตาม 

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  

  ขอ ๒  การยืน่คําขอหรือการแจงเปนหนังสอืตอผูอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใน 

กรุงเทพมหานครใหยื่น ณ กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 

สาธารณสขุ หรือสถานที่อ่ืนที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาํหนด สําหรับจังหวัดอ่ืน  

ใหยื่น ณ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดทีส่ถานพยาบาลนั้นตั้งอยู 

  การยืน่คําขอหรือการแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตตามกฎกระทรวงนี ้หากไม 



สามารถมายืน่คําขอหรือหนังสือแจงไดดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายืน่คํา 

ขอหรือหนังสอืแจงแทนและในการมายืน่คําขอหรือหนังสือแจงแทน ใหผูรับมอบอํานาจนํา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจมาแสดงตอเจาหนาที่ผูรับคําขอหรือ 

หนังสือแจงดวย 

  

               หมวด ๒ 

    การอนุมัติแผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาล 

           -----------------  

  

                สวนที่ ๑ 

            สถานพยาบาลประเภททีไ่มรับผูปวยไวคางคืน 

             ---------------  

  

  ขอ ๓  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไว 

คางคืน ใหยื่นคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบไุวในแบบคาํขอ 

ดังกลาว และแผนงานการจดัตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสขุกาํหนดโดย 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอผูอนุญาตกอนยื่นคําขอรับใบอนุญาต 



  

  ขอ ๔  ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ผูอนญุาตจะ 

อนุมัติไดตอเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา 

  (๑)  ผูขออนุมติัแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะ 

ตองหามตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  (๒)  สถานพยาบาลเปนไปตามลักษณะทีก่ําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม 

ความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และจะมีผู 

ประกอบวิชาชพีเปนผูใหบริการตลอดเวลาเปดทําการตรงตามวิชาชีพและจํานวนทีก่าํหนดในกฎ 

กระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๘(๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  

                 สวนที ่๒ 

    สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคนื 

     -----------------------------  

  

  ขอ ๕  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคาง 

คืน ใหยื่นคาํขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบไุวในแบบคาํขอ 

ดังกลาว และแผนงานการจดัตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสขุกาํหนดโดย 



ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอผูอนุญาตกอนยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

  

  ขอ ๖  เมื่อไดรับคําขออนุมัติและแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามขอ ๕  

แลว ใหผูอนญุาตสงใหคณะกรรมการสถานพยาบาลพจิารณาเสนอความเหน็เพ่ือประกอบการ 

พิจารณาอนุมติั 

  

  ขอ ๗  ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ผูอนญุาตจะ 

อนุมัติไดตอเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา 

  (๑)  ผูขออนุมติัแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะ 

ตองหามตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  (๒)  บริการนัน้เหมาะสมกบัความตองการของประชาชนในเขตพื้นทีแ่ละเหมาะ 

สมกับสภาวะการเจ็บปวยของประชาชนในเขตพื้นทีน่ั้น 

  (๓)  แผนการลงทุนเหมาะสมกับขนาดและประเภทของบริการ 

  (๔)  แบบแปลนของสถานพยาบาลเปนไปตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ที่ออกตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  (๕)  มีผูประกอบวิชาชีพเปนผูใหบริการตลอดเวลาเปดทําการตรงตามวิชาชีพ 

และจาํนวนทีก่ําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติ 

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 



  

  ขอ ๘  เมื่อผูอนุญาตอนมุัติแผนงานการจดัตั้งสถานพยาบาลแลว ใหปดประกาศ 

รายชื่อผูประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานที่ต้ัง ประเภท ลักษณะ และขนาดของ 

สถานพยาบาลไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดงาย รวมทั้งจัดทําเอกสาร หรือแผนพับ หรือขอมูล 

สารสนเทศ เพื่อใหบริการแกผูรองขอ ณ กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง  

กระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แลวแตกรณ ี

  

  ขอ ๙  ใหผูไดรับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล จัดทําปายขนาดความ 

กวางไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตร และยาวไมนอยกวาสองรอยสีสิ่บเซนติเมตร ติดตั้งไว 

ในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ซ่ึงไดรับอนุมัติตามแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลดังกลาว  

โดยระบุประเภท ลักษณะ และขนาดของสถานพยาบาลที่จะจัดตั้ง พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ไดรับ 

อนุมัติไวในปายดวย 

  

  ขอ ๑๐  ใหผูไดรับอนุมัติแผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลดําเนินการกอสราง 

อาคารสถานทีต่ามแผนงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในแผนงานนัน้ และหากยัง 

ไมแลวเสร็จใหผูไดรับอนุมัติแผนงานการจดัตั้งสถานพยาบาลดังกลาวรายงานความกาวหนาของ 

การกอสรางอาคารสถานทีต่อผูอนุญาตเปนระยะทุกเดือน 

  กรณีที่ไมสามารถกอสรางอาคารสถานที่ใหแลวเสร็จไดภายในกาํหนดระยะเวลา 



สามปนับแตวนัทีไ่ดรับอนุมติั ถาผูไดรับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลผูน้ันยังมีความ 

ประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลอีก ใหยื่นคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล 

ใหม 

  

                หมวด ๓ 

              การขอ การออกใบอนุญาตและการกําหนดเงื่อนไข 

               ----------------------  

  

  ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาต ใหยืน่คําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวง 

สาธารณสขุกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบไุวใน 

แบบคําขอดังกลาวและหนังสือแสดงความจํานงเปนผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผูประกอบ 

วิชาชีพตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวย 

เอกสารหลักฐานตามที่ระบไุวในแบบหนังสือนั้น 

  

  ขอ ๑๒  เมื่อกองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 

สาธารณสขุ หรือสถานที่อ่ืนที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาํหนด หรือสํานกังานสาธารณสุข 

จังหวัด แลวแตกรณีไดรับคําขอรับใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๑ ครบถวน 

และถกูตองแลว ใหเสนอเร่ืองตอคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นตอผูอนุญาต 



  ในการพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาวา 

ผูขอรับใบอนญุาตไดจัดใหมีกรณีตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  

โดยถูกตองครบถวนแลวหรอืไม 

  

  ขอ ๑๓  ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสขุกาํหนดโดย 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

  ขอ ๑๔  ในการออกใบอนุญาต ใหผูอนุญาตมอบสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 

ใหผูรับอนุญาตเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูอนญุาตตรวจสอบ 

  สมุดทะเบียนสถานพยาบาลตามวรรคหนึง่ อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้

  (๑)  สําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  (๒)  บริการที่ไดรับอนุญาต 

  (๓)  การโอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  (๔)  การแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตแทนกรณีผูรับอนุญาตตาย 

  (๕)  รายการการชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลรายป 

  (๖)  การตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  (๗)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  (๘)  รายชื่อผูประกอบวิชาชพีที่ปฏิบัติงานประจําสถานพยาบาล 



  (๙)  รายการแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  (๑๐)  บันทึกการตรวจสอบสถานพยาบาลของพนักงานเจาหนาที ่

  (๑๑)  สําเนาใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

  (๑๒)  การตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

  (๑๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

  (๑๔)  รายการแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

  สมุดทะเบียนสถานพยาบาลใหเปนไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

  

  ขอ ๑๕  กรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตามขอ ๑๔ ใหบันทกึลงในสมุด 

ทะเบียนสถานพยาบาล หากสมุดทะเบียนสถานพยาบาลหมดเนื้อทีท่ี่จะบนัทกึรายการที่เปลี่ยน 

แปลงหรือที่เพ่ิมขึน้ใหนําไปบันทึกไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลเลมใหม 

  

  ขอ ๑๖  ผูรับอนุญาตจะตองแสดงสมุดทะเบียนสถานพยาบาลแกพนกังาน 

เจาหนาทีท่ี่เขาไปตรวจสอบสถานพยาบาลหรือเมื่อไดรับการรองขอโดยใหบันทึกวนัเวลาและขอ 

เสนอแนะของพนักงานเจาหนาที่ไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลดวย 

  

  ขอ ๑๗  ในกรณีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสูญหายหรอืถูกทาํลายในสาระ 



สําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตเพื่อขอรับสมุดทะเบียนสถานพยาบาล ตามหลักเกณฑและ 

เงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

  

  ขอ ๑๘  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทีไ่ดรับอนญุาตไว 

แลวในกรณีดังตอไปนี้ ใหยืน่คําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาํหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนัน้ 

  (๑)  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล และผูรับอนุญาต 

ไดแจงเปนหนงัสือใหผูอนุญาตทราบแลวตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.  

๒๕๔๑ 

  (๒)  เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลตามมาตรา  

๔๓ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  (๓)  เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต 

  (๔)  เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อที่ต้ังสถานพยาบาล 

  (๕)  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการ 

  การยืน่คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาม (๑) หรือ (๒) ใหยืน่พรอมการแจง 

การเปลี่ยนตัวผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลหรือการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล แลว 

แตกรณี การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาม (๑) ใหผูอนญุาตบันทกึการเปลี่ยนแปลงไวในสมุด 

ทะเบียนสถานพยาบาลและระบุวัน เดือน ป ที่บันทกึการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวดวย 



  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ใหผูอนุญาตออกใบ 

แทนใบอนุญาตโดยออกใบอนุญาตใหมตามใบอนุญาตเดิม เวนแตรายการที่ผูรับอนุญาตขอแกไข 

เปลี่ยนแปลงใหแกไขเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น และใหกํากับคําวา "ใบแทน" ไวที่ดานหนาซาย และ 

ระบุวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนใบอนุญาตไวดวย พรอมท้ังบันทึกการเปลี่ยนแปลงไวในสมุดทะเบียน 

สถานพยาบาล สําหรับใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสแีดง 

  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการชื่อท่ีต้ังสถานพยาบาล ผูรับอนุญาตไมตองเสีย 

คาธรรมเนียมในการแกไขเปลี่ยนแปลง 

  

              หมวด ๔ 

   การขอตออายใุบอนุญาตและการอนุญาต 

    --------------------------  

  

  ขอ ๑๙  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยืน่คําขอตามแบบที ่

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐาน 

ตามที่ระบไุวในแบบคาํขอนัน้ กอนใบอนญุาตสิ้นอาย ุ

  การพิจารณาตออายุใบอนญุาต ผูอนุญาตตองจัดใหมีการตรวจสอบสถาน 

พยาบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หากพบวามีการแกไขเปลี่ยนแปลงการ 

บริการแตกตางไปจากที่กาํหนดไวในกฎหมาย ใหสถานพยาบาลดําเนนิการใหถูกตองกอนการตอ 



อายุใบอนุญาต 

  การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหใหม โดยให 

ระบุเลขที่ใบอนุญาตเดิมไวดวย และใหบนัทกึการตออายุใบอนุญาตไวในสมุดทะเบียนสถาน 

พยาบาลสําหรับใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุแลวนัน้ ใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง 

  

  ขอ ๒๐  ผูรับอนุญาตทีไ่มไดมายืน่คําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนญุาตสิ้น 

อายุ หรือไดมายื่นคาํขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุแตไมไดรับการพิจารณาตออาย ุ

ใบอนุญาตใหถือวาใบอนุญาตนัน้สิ้นสุดลง หากผูรับอนญุาตประสงคจะประกอบกจิการสถาน 

พยาบาลนั้นตอไป จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม 

  

              หมวด ๕ 

  การชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลรายป 

    -----------------------------  

  

  ขอ ๒๑  ผูรับอนุญาตตองยื่นคําขอชาํระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถาน 

พยาบาลรายปภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกป เวนแตกรณีไดรับยกเวนคาธรรมเนียมตามกฎ 

กระทรวงกาํหนดคาธรรมเนยีมที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  กรณีผูรับอนุญาตมิไดชาํระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  



จะตองชําระเงินเพ่ิมอีกรอยละหาตอเดือน การคํานวณเงินเพิ่มใหคํานวณตามจํานวนเดือนที่ยังไม 

ไดชําระเศษของเดือนใหคิดเปนหนึ่งเดือน 

  

  ขอ ๒๒  ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรับชําระคาธรรมเนียมการประกอบกจิการ 

สถานพยาบาลรายปออกหลักฐานการชาํระคาธรรมเนียมใหแกผูรับอนุญาตตามแบบที่ปลัด 

กระทรวงสาธารณสุขกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา และบนัทกึการชาํระคาธรรมเนียม 

นั้น และเงินเพิ่ม (ถามี)ไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลทุกครั้งที่มีการชําระคาธรรมเนียม 

  

  ขอ ๒๓ ผูรับอนุญาตตองแสดงหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการประกอบ 

กิจการสถานพยาบาลรายป ณ สถานพยาบาล โดยปดไวในที่เปดเผยและเหน็ไดชัดเจนบริเวณทาง 

เขาสถานพยาบาล 

  

              หมวด ๖ 

       การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต 

        ---------------------  

  

  ขอ ๒๔  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะโอนใบอนุญาตใหแกบคุคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหยื่น 



คําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสขุกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวย 

เอกสารหลักฐานตามที่ระบไุวในแบบคําขอนั้น 

  การอนุญาตใหโอนใบอนุญาต ใหออกใบอนุญาตใหใหม และบันทึกไวในสมุด 

ทะเบียนสถานพยาบาล โดยกําหนดวันหมดอายขุองสถานพยาบาลนั้นใหเปนไปตามใบอนุญาต 

เดิมสําหรับใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสแีดง 

  

               หมวด ๗  

   การแสดงความจํานงขอเปนผูรับอนุญาตแทน 

        กรณีผูรับอนุญาตตายและการตรวจสอบ 

          ---------------------  

  

  ขอ ๒๕  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลแทนกรณีผูรับอนุญาต 

ตายใหยืน่หนงัสือแสดงความจํานงตอผูอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสขุกาํหนดโดย 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบไุวในแบบหนังสือนั้น เพื่อขอ 

ประกอบกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนัน้ตอไป ภายในสามสิบวนันับแตวนัที่ผูรับอนุญาตตาย 

  เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบแลวพบวาผูแสดงความจาํนงมคุีณสมบัติและไมมี 

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.  

๒๕๔๑ ใหออกใบอนุญาตใหใหมโดยกาํหนดวนัหมดอายุของสถานพยาบาลนัน้ใหเปนไปตามใบ 



อนุญาตเดิม และบันทึกไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตั้ง 

แตวนัที่ผูรับอนุญาตตาย สําหรับใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสแีดง 

  

  

              หมวด ๘ 

      การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต 

    --------------------------  

  

  ขอ ๒๖  กรณีใบอนุญาตสญูหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาต 

แจงตอผูอนุญาตและยื่นคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาพรอมดวยเอกสารหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบคาํขอนั้น ภายใน 

สามสิบวนันับแตวนัทีไ่ดทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

  การพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหมตามใบ 

อนุญาตเดิมโดยใหกํากับคาํวา "ใบแทน" ไวท่ีดานหนาซาย และระบวุนั เดือน ป ที่ออกใบแทนใบ 

อนุญาตไวดวย พรอมทั้งบันทึกการออกใบแทนใบอนุญาตไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลดวย 

  

                      หมวด ๙ 

        การขอและการอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล 



                 ----------------  

  

  ขอ ๒๗  การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลจากประเภทที่ไม 

รับผูปวยไวคางคืนเปนการประกอบกิจการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนไม 

สามารถกระทาํได 

  

  ขอ ๒๘  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือกอสรางอาคารขึน้ใหม หรือดัดแปลงอาคารเกินกวา 

ที่ไดรับอนุญาตไวเดิมในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้ ใหกระทําไดเมื่อไดรับ 

อนุญาตจากผูอนุญาต 

  (๑)  การลดหรือเพิ่มแผนกบริการ 

  (๒)  การลดหรือเพิ่มจํานวนเตียงรับบริการในแผนกผูปวยในหรือแผนกผูปวยหนัก 

  (๓)  การลดหรือเพิ่มจํานวนหองผาตัดหรอืหองคลอด 

  (๔)  การเปลี่ยนลักษณะของสถานพยาบาลจากที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

  (๕)  การเปลี่ยนลักษณะการใชสอยอาคาร โดยการยายสถานทีห่รือแผนก 

บริการภายในอาคารจากผังเดิมที่ไดรับอนญุาตไวแลว 

  (๖)  การเพิ่มหรือลดอุปกรณ เชน เครื่องเอกซเรย เครื่องเอ็มอารไอ เครื่องฉาย 

รังสี หรือเครื่องฟอกบําบัดโลหิต 



  (๗)  การกอสรางอาคารขึน้ใหมที่ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ 

ควบคุมอาคาร 

  (๘)  การกอสรางอาคารขึน้ใหมทีท่าํใหตองเปลี่ยนแปลงการประกอบกจิการ 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม (๑) ถึง (๖) 

  (๙)  การดัดแปลงอาคารที่กอใหเกิดผลกระทบตอการบริการผูปวยในระหวาง 

การดําเนินการดัดแปลงนั้น 

  (๑๐)  การดัดแปลงอาคารทีทํ่าใหตองเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการอยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม (๑) ถึง (๖) 

  

  ขอ ๒๙  การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามขอ  

๒๘ ใหยื่นคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสขุกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบไุวในแบบคาํขอนัน้ 

  

  ขอ ๓๐  การขออนุมัติแผนงานการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ ใหเปนไป 

ตามทีก่ําหนดไวในหมวด ๒ โดยอนุโลม 

  

  

  ขอ ๓๑  การพิจารณาอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของสถาน 



พยาบาลตามคําขอของผูรับอนุญาตตามขอ ๒๙ ผูอนุญาตตองจัดใหมีการตรวจสถานพยาบาลให 

เปนไปตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  

  ขอ ๓๒  การอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล ซ่ึงเปน 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานพยาบาล หรือกอสรางอาคารขึน้ใหม หรือดัดแปลงอาคารเกิน 

กวาทีไ่ดรับอนญุาตไวเดิมและเปนเหตุใหเพิ่มหรือลดจํานวนเตียงหรือเปนการเพิ่มหรือลดบริการ  

ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหใหมโดยกําหนดวันหมดอายุใบอนุญาตใหเปนไปตามใบอนุญาตเดิม  

และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการดังกลาว รวมทั้งการเพิ่มหรือลดจํานวนผู 

ประกอบวิชาชพี ไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสําหรับใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลิกการ 

ใชดวยอักษรสแีดง 

  

  ขอ ๓๓  การอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลซึ่งเปน 

การกอสรางอาคารขึน้ใหมหรือดัดแปลงอาคารเกินกวาทีไ่ดรับอนุญาตไวเดิมโดยไมเปนการเพ่ิม 

หรือลดจํานวนเตียงใหผูอนุญาตบันทกึการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 

ดวย 

  

              หมวด ๑๐ 

  การแจงและจดัทํารายงานเมื่อและเลิกกิจการสถานพยาบาล 



    ----------------------------  

  

  ขอ ๓๔  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะเลิกกิจการสถานพยาบาล ใหแจงเปนหนังสือ 

ตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูอนุญาตทราบ 

ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวนั 

  ใหสถานพยาบาลประเภททีรั่บผูปวยไวคางคืนจัดทํารายงานในการดําเนินการ 

ดังตอไปนี้ เสนอพรอมหนังสือแจงตามวรรคหนึ่ง 

  (๑)  รายงานยอดผูปวยทีย่ังคงคางอยูในสถานพยาบาล และแผนการดาํเนิน 

การตอผูปวยที่ยังคงคางหลังจากการเลิกกิจการ 

  (๒)  การประกาศในหนังสอืพิมพไมนอยกวาสองฉบับ หรือส่ืออ่ืน ๆ เปนเวลาไม 

นอยกวาสามวันเพื่อใหผูปวยที่เคยรับการรักษาพยาบาลในระยะเวลาหาปกอนเลิกกิจการไดทราบ 

และมาติดตอขอรับเวชระเบียน ฟลมเอกซเรย และอ่ืน ๆ ภายในกาํหนดระยะเวลาไมเกินสองเดือน 

หลังจากวันแจงเลิกกิจการสถานพยาบาลนั้น โดยในประกาศดังกลาวตองระบุสถานที่ที่จะใหผูปวย 

มาติดตอขอรับเอกสารดังกลาวใหชัดเจนไมวาจะเปน ณ สถานพยาบาลนัน้ หรือสถานที่อืน่ 

  (๓)  การจําหนายเวชระเบียน ฟลมเอกซเรย และอ่ืน ๆ ทีไ่มมีผูมาขอรับตาม (๒) 

โดยมอบใหสถานพยาบาลที่อยูใกลเคียงซึ่งยินดีจะรับมอบ ถาไมมีสถานพยาบาลใดยินดีรับมอบให 

มอบใหแกสถานพยาบาลของรัฐที่อยูในอําเภอหรือเขตพ้ืนที่นัน้ 

  ใหผูรับอนุญาตสงคืนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาต 



ใหดําเนินการสถานพยาบาล และสมุดทะเบียนสถานพยาบาล มาพรอมกับหนังสือแจงตามวรรค 

หนึ่งดวย 

  

             บทเฉพาะกาล 

        -----------------------  

  

  ขอ ๓๕  ใหสถานพยาบาลทนัตกรรม ชั้นสอง และสถานพยาบาลการผดุงครรภ  

ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูในวันที ่

กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูดําเนินการ 

สถานพยาบาลนั้นขอเลิกดําเนินการสถานพยาบาล 

  

     ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

            สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

------------ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติทีม่ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธ ิ

และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสขุ 

ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

  ขอ ๑  บัตรประจําตัวพนกังานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๒  รูปถายที่ติดบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหใชรูปถายทีถ่ายไมเกิน 

หกเดือนกอนวันที่ยนืคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร คร่ึงตัว 

หนาตรงไมสวมหมวกแตงเคร่ืองแบบขาราชการ 

  ขอ ๓  ในกรุงเทพมหานครใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกบัตรประจําตัว 

พนักงานเจาหนาที ่

  สําหรับในจังหวัดอ่ืนใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัวพนกังาน 

เจาหนาที ่



  ขอ ๔  บัตรประจําตัวพนกังานเจาหนาที่ ใหใชไดตามระยะเวลาทีก่ําหนดไวในบัตร 

แตตองไมเกินหาปนับแตวันออกบัตร 

  

     ใหไว ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

        กร  ทัพพะรังสี 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

----------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจาํกัดสิทธแิละเสรีภาพ 

ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ 

ใหกระทาํไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุออก 

กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ใหกําหนดคาธรรมเนยีม ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 



          ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน  ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 

   (๒)  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

          ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 

          (ก)  ไมเกิน ๑๐ เตียง    ฉบับละ   ๒,

๐๐๐ บาท 

          (ข)  เกิน ๑๐ เตียง แตไมเกิน ๒๕ เตียง    ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

          (ค)  เกิน ๒๕ เตียง แตไมเกิน ๕๐ เตียง    ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

          (ง)  เกิน ๕๐ เตียง แตไมเกิน ๑๐๐ เตียง   ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

          (จ)  เกิน ๑๐๐ เตียง             ฉบับละ ๒๐,

๐๐๐ บาท 

        และใหคิดคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น 

        สําหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง           เตียงละ      

๑๐๐ บาท 

   (๓)  ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

          ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน            ฉบับละ       ๒๕๐ บาท 

   (๔)  ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

          ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 

    (ก)  ไมเกิน ๑๐ เตียง             ฉบับละ     ๕๐๐ 

บาท 



    (ข)  เกิน ๑๐ เตียง แตไมเกิน ๒๕ เตียง  ฉบับละ  ๑,๒๕๐ บาท 

    (ค)  เกิน ๒๕ เตียง แตไมเกิน ๕๐ เตียง  ฉบับละ  ๒,๕๐๐ บาท 

    (ง)  เกิน ๕๐ เตียง แตไมเกิน ๑๐๐ เตียง  ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บาท 

    (จ)  เกิน ๑๐๐ เตียง              ฉบับละ  ๕,๐๐๐ 

บาท 

           และใหคิดคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น 

           สําหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง           เตียงละ        

๕๐ บาท 

   (๕)  การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตแต 

ละฉบับตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) แลวแตกรณี 

   (๖)  ใบแทนใบอนุญาต             ฉบับละ     ๒๐๐ บาท 

   (๗)  การเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนุญาต           ครั้งละ     ๑๐๐ บาท 

   (๘)  คาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

          ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน                   ปละ         ๕๐๐ บาท 

   (๙)  คาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

          ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 

          (ก)  ไมเกิน ๑๐ เตียง    ปละ       ๕๐๐ 

บาท 

          (ข)  เกิน ๑๐ เตียง แตไมเกิน ๒๕ เตียง        ปละ   ๑,๒๕๐ บาท 



          (ต)  เกิน ๒๕ เตียง แตไมเกิน ๕๐ เตียง        ปละ   ๒,๕๐๐ บาท 

          (ง)  เกิน ๕๐ เตียง แตไมเกิน ๑๐๐ เตียง       ปละ   ๕,๐๐๐ บาท 

          (จ)  เกิน ๑๐๐ เตียง       ปละ   ๕,๐๐๐ 

บาท 

        และใหคิดคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น 

        สําหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง                 เตียงละ        ๕๐ 

บาท 

        แตท้ังนี้ เมื่อรวมคาธรรมเนียมที่คิดเพิ่มขึ้นแลวตองไมเกิน 

        ปละ             ๑๐,๐๐๐ บาท 

  ขอ ๒  ใหยกเวนคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลสําหรับปทีไ่ด 

รับใบอนุญาตและสาํหรับปที่ไดรับการตอใบอนุญาต 

  

      ใหไว ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

             กร  ทัพพะรังสี 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 



พ.ศ. ๒๕๐๔ 

-------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตาม 

ความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

  "ขอ ๖  ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทัว่ไปสาํหรับสถานพยาบาลแผน 

โบราณที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน ตามความในมาตรา ๘ (๕) ใหมีอยางนอยดังนี ้

  

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 

  

  ในสถานพยาบาลเฉพาะการคลอดบุตรที่ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 

ทั่วไปในสาขาเวชกรรมตามความในวรรคหนึ่งนัน้ ใหมีผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป 

ในสาขาการผดุงครรภแทน" 

  ขอ ๒  ใหยกเลิกความใน (ค) ของ (๑) ของขอ ๘ แหงกฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ และใหใช 

ความตอไปนีแ้ทน 



  "(ค) แผนโบราณ 

  ตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทัว่ไปในสาขาเวชกรรมหรือผูประกอบ 

โรคศิลปะแผนโบราณแบบประยุกต" 

  ขอ ๓  ใหยกเลิกความใน (ข) ของ (๓) ขอ ๘ แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๔) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ และใหใชความตอไปนี้แทน 

  "(ข) แผนโบราณ 

  ตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทัว่ไปในสาขาเวชกรรม ถารับเฉพาะ 

ทําการคลอดบุตร ตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปในสาขาการผดุงครรภ" 

  ขอ ๔  ใหยกเลิกความใน (๒) ของขอ ๑๑ แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๔) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ และใหใชความตอไปนี้แทน 

  "(๒) สถานพยาบาลแผนโบราณที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน ใหมีผูประกอบ 

โรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปในสาขาเวชกรรมอยางนอยหนึ่งคน แตในสถานพยาบาลเฉพาะการ 

คลอดบุตร ใหมีผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปในสาขาการผดงุครรภอยางนอยหนึ่งคน" 

  

    ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

            มนตรี พงษพานิช 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

  



กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๐๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 

-------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ผูใดจะตั้งสถานพยาบาลตามความในมาตรา ๗ ใหยื่นคําขอตอพนักงาน 

เจาหนาทีแ่หงทองที่ซ่ึงจะต้ังสถานพยาบาลนั้นตามแบบ ส.พ.๑ ทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๒  ผูใดจะตั้งสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน ใหยื่นแผนผังสังเขป 

พอที่จะพิจารณาลักษณะของสถานพยาบาลนัน้ไดจํานวนสองชุดดวย 

  ขอ ๓  ผูใดจะดําเนินการสถานพยาบาลตามความในมาตรา ๗ ใหยื่นคําขอ 

ตอพนักงานเจาหนาทีแ่หงทองที่ซ่ึงจะดําเนินการสถานพยาบาลนั้น ตามแบบ ส.พ.๒ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๔  ลักษณะของสถานพยาบาลตามความในมาตรา ๘ (๒) มีดังนี้ 

  (๑) ทีไ่มมีเตียงรับผูปวยไวคางคืน 



  (ก) เหมาะสมสําหรับการประกอบโรคศิลปะ 

  (ข) มหีองตรวจโรคซึ่งจัดไวเฉพาะโดยไมประเจิดประเจอ 

  (ค) มทีี่กาํจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 

  (ง) มีหองสวมที่ถูกสขุลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๒) ท่ีมีเตียงรับผูปวยไวคางคืน 

  (ก) มีลักษณะตาม (๑)  

  (ข) มหีองผูปวย ขนาดคํานวณไดไมนอยกวา ๑๕ ลูกบาศกเมตรตอผูปวย 

หนึ่งคน และประตูหนาตางหรือชองลมคํานวณเปนเนื้อที่รวมกนัไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ 

เนื้อที่พื้นหอง เวนแตในกรณีที่ใชเคร่ืองระบายหรือปรับอากาศตองทําใหเปนที่พอใจของ 

ผูอนุญาต 

  (ค) มีเตรียงสําหรับผูปวยคนละเตียง แตละเตียงตั้งหางจากกันอยางนอย  

๘๐ เซนติเมตร 

  (ง) มีหองสวมสําหรับผูปวยสิบคนตอหนึ่งที่เปนอยางนอย และหองน้ําที่ถูก 

สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (จ) มีหองเวชภัณฑ 

  (ฉ) ในกรณีที่รับผูปวยทั่วไป ผนังของอาคาร สถานพยาบาลโดยรอบตองไม 

ติดตอกับอาคารซึ่งใชเพ่ือกิจการอื่นนอกจากกิจการของสถานพยาบาลนัน้ 

  (ช) ในกรณีที่รับผูปวยทั้งสองเพศ มีหองผูปวย หองสวม และหองน้าํ สําหรับ 



แตละเพศแยกไวตางหากจากกัน 

  ขอ ๕  ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสําหรับสถานพยาบาลแผนปจจุบันทีมี่ 

เตียงรับผูปวยไวคางคืน ตามความในมาตรา ๘ (๕) ใหมีอยางนอยดงันี้ 

  

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 

  

  ในสถานพยาบาลเฉพาะการคลอดบุตรที่ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน 

ในสาขาเวชกรรมชั้นหนึ่งตามความในวรรคแรกนัน้ จะใหมีผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน 

ในสาขาการผดุงครรภช้ันหนึ่งแทนกไ็ด และสําหรับผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนัในสาขา 

การพยาบาลนั้น จะใหมีผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนัในสาขาการผดุงครรภช้ันสองแทนก็ได 

  ขอ ๖  ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนัสําหรับสถานพยาบาลแผนโบราณที่ม ี

เตียงรับผูปวยไวคางคืน ตามความในมาตรา ๘ (๕) ใหมีอยางนอยดงันี้ 

  

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 

  

  ในสถานพยาบาลเฉพาะการคลอดบุตรที่ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 

ในสาขาเวชกรรมตามความในวรรคแรกนั้น ใหมีผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาการ 

ผดุงครรภแทน 



  ขอ ๗  สําหรับสถานพยาบาลที่ต้ังอยูนอกเขตเทศบาลหรอืสุขาภิบาล รัฐมนตร ี

จะกําหนดจํานวนผูประกอบโรคศิลปะสําหรับสถานพยาบาลตามความในขอ ๕ หรือขอ ๖  

ใหนอยลงกไ็ด 

  ขอ ๘  ผูดําเนินการตามความในมาตรา ๙ (๑) ตองเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําหรับสถานพยาบาลทีไ่มมีเตียงรับผูปวยไวคางคืน 

  (ก) แผนปจจบัุนชั้นหนึ่ง 

  ตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขาเวชกรรมชั้นหนึ่ง หรือ 

ในสาขาที่เกี่ยวกับกิจการสถานพยาบาล 

  (ข) แผนปจจบัุนชั้นสอง 

  ตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขาเวชกรรมชั้นสอง หรือ 

ในสาขาที่เกี่ยวกับกิจการสถานพยาบาล 

  (ค) แผนโบราณ 

  ตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรม 

  (๒) สําหรับสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน 

  (ก) แผนปจจบัุน 

  ตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขาเวชกรรมชั้นหนึ่ง ถารับ 

เฉพาะทําการคลอดบุตร จะเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขาการผดุงครรภช้ันหนึ่ง 



ก็ได 

  (ข) แผนโบราณ 

  ตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรม ถารับเฉพาะทําการ 

คลอดบุตร ตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาการผดุงครรภ 

  ขอ ๙  ใบอนญุาตใหต้ังสถานพยาบาลและใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

ตามความในมาตรา ๑๑ ใหออกตามแบบ ส.พ.๓ และแบบ ส.พ.๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๑๐  ผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตต้ังสถานพยาบาลตาม 

ความในมาตรา ๑๑ ใหยื่นคาํขอตอพนักงานเจาหนาทีแ่หงทองที่ซ่ึงสถานพยาบาลนัน้ตั้งอยู  

ตามแบบ ส.พ.๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๑๑  ผูประกอบโรคศิลปะประจําสถานพยาบาลตามความในมาตรา ๑๖ 

ใหกําหนดดังนี ้

  (๑) สถานพยาบาลปจจุบันที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน ใหมีผูประกอบโรคศิลปะ 

แผนปจจุบันในสาขาเวชกรรมชั้นหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน แตในสถานพยาบาลเฉพาะการคลอดบุตร 

จะใหมีผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนัในสาขาการผดุงครรภช้ันหนึ่งแทนก็ได 

  (๒) สถานพยาบาลแผนโบราณที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน ใหมีผูประกอบโรค 

ศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรมอยางนอยหนึ่งคน แตในสถานพยาบาลเฉพาะการคลอดบุตร  

ใหมีผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาการผดุงครรภอยางนอยหน่ึงคน 

  ขอ ๑๒  ผูดําเนินการสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน ตองจัดทํา 



หลักฐานทางแพทย ตามความในมาตรา ๑๘ ดังตอไปนี ้

  (๑) ทะเบียนผูปวยภายใน ซึ่งอยางนอยตองมีเลขอันดับ ช่ือ อายุ เพศ ที่อยู 

ช่ือโรค หรืออาการ วันเดือนปซึ่งรับเขาและออกจากสถานพยาบาล และผลของการรกัษา 

  (๒) ตารางบันทึกประจาํวันเกี่ยวกับอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ ปสสาวะ 

อุจจาระของผูปวยภายใน 

  (๓) ระเบียนรายตัวผูปวย 

  (๔) คําสั่งการรักษา 

  (๕) ทะเบียนจายยา 

  (๖) ทะเบียนผูปวยภายนอก ซ่ึงอยางนอยตองมีเลขอันดับ ช่ือ อายุ เพศ ที่อยู  

ช่ือโรคหรืออาการ และการรักษา 

  ขอ ๑๓  ปายชื่อผูประกอบโรคศิลปะสําหรบัสถานพยาบาลตามความใน 

มาตรา ๒๐ ตองใชอักษรไทย โดยจะมีอักษรตางประเทศกํากับดวยกไ็ด แตขนาดตัวอักษร 

ตางประเทศตองไมโตกวาตวัอักษรไทย และใหมขีอความเกี่ยวกับช่ือ แผน สาขา และชั้นของ 

ผูประกอบโรคศิลปะ และเวลาทาํการ ถาผูประกอบโรคศิลปะมีปริญญา อนุปริญญา  

ประกาศนยีบตัร หรือความรูความชํานาญโดยเฉพาะ จะแสดงไวดวยก็ได นอกจากนี้จะมีขอความ 

หรือเครื่องหมายอื่นใดมไิด 

  ปายนี้ใหเปนรปูส่ีเหลี่ยมมุมฉาก มีพื้นที่สําหรับผูประกอบโรคศิลปะแตละคน 

ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร 



  ขอ ๑๔  ปายชื่อของสถานพยาบาลตามความในมาตรา ๒๐ ถาจัดใหมีตองใช 

อักษรไทย โดยจะมีอักษรตางประเทศกํากับดวยกไ็ด แตขนาดตัวอักษรตางประเทศตองไมโตกวา 

ตัวอักษรไทย 

  ขอ ๑๕  อัตราคาธรรมเนียมใหกําหนดดังตอไปนี ้

  (๑) ใบอนุญาตใหต้ังสถานพยาบาลที่ไมมีเตียง 

  รับผูปวยไวคางคืน           ๑๐๐ บาท 

  (๒) ใบอนุญาตใหต้ังสถานพยาบาลที่มีเตียง 

  รับผูปวยไวคางคืน 

  ไมเกิน ๑๐ เตียง         ๒๐๐ บาท 

  เกิน ๑๐ เตียง แตไมเกนิ ๒๕ เตียง         ๕๐๐ บาท 

  เกิน ๒๕ เตียง แตไมเกิน ๕๐ เตียง             ๑,๐๐๐ บาท 

  เกิน ๕๐ เตียง แตไมเกิน ๑๐๐ เตียง             ๒,๐๐๐ บาท 

  เกิน ๑๐๐ เตียง               ๓,๐๐๐ บาท 

  (๓) คาตออายใุบอนุญาตใหต้ังสถานพยาบาล 

  ที่ไมมีเตียงรับผูปวยไวคางคนื         ๕๐ บาท 

  (๔) คาตออายใุบอนุญาตใหต้ังสถานพยาบาลที่มีเตียง 

  รับผูปวยไวคางคืน 

  ไมเกิน ๑๐ เตียง         ๑๐๐ บาท 



  เกิน ๑๐ เตียง แตไมเกนิ ๒๕ เตียง                ๒๕๐ บาท 

  เกิน ๒๕ เตียง แตไมเกิน ๕๐ เตียง                ๕๐๐ บาท 

  เกิน ๕๐ เตียง แตไมเกิน ๑๐๐ เตียง             ๑,๐๐๐ บาท 

  เกิน ๑๐๐ เตียง               ๑,๕๐๐ บาท 

  (๕) ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

  ที่ไมมีเตียงรับผูปวยไวคางคนื         ๕๐ บาท 

  (๖) ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

  ที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน                 ๑๐๐ บาท 

  (๗) ใบแทนใบอนุญาต          ๒๐ บาท 

  

    ใหไว ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 

               บําราศนราดูร 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

 


