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และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

และระเบียบกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

กองกฎหมาย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

พ
ระราชบัญ

ญ
ัติสถานพ

ยาบาล พ
.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ

ิ่มเติม



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง

 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  และระเบียบกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

พ.ศ. ๒๕๔๑

และที่แก้ไขเพิ่มเติม



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่ปรึกษา :

 นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ       รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 นางจันฑนา  จินดาถาวรกิจ       ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย

คณะด�าเนินการ :

 นายบุญเลิศ  เตียวสุวรรณ  นิติกรช�านาญการพิเศษ

 นางสาวศิริพร  รุ่งรัตน์ธวัชชัย  นิติกรปฏิบัติการ

 นายจักราวุธ  จันทานี  นิติกร

 นางสาวณหทัย  สุขเสนา  นิติกร

 นางสาวเจนจิรา แก้วม่วงพะเนา  ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

พิมพ์ครั้งที่ ๒ :  พฤษภาคม ๒๕๖๓

จ�านวน  ๑,๐๐๐ เล่ม

จัดท�าโดย กลุ่มพัฒนากฎหมาย กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  กระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์ที่ :  ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค�าน�า
 โดยทีพ่ระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๕ ก หน้า ๓๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่                

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มี

ภารกจิในการด�าเนนิการเกีย่วกบักฎหมายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมสนบัสนนุบรกิาร

สุขภาพ จึงได้ด�าเนินการจัดพิมพ์พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑และที่แก้ไข

เพิ่มเติม พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

และระเบียบกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและส�าหรับ

ใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์                       

ของกฎหมายต่อไป

กองกฎหมาย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พฤษภาคม ๒๕๖๓





พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวมกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระเบียบกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

l พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓

กฎกระทรวง

l กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ๒๕ 

 พ.ศ. ๒๕๔๑  

l กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  ๒๘

 พ.ศ. ๒๕๔๑ 

l กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕  ๓๒

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

l กฎกระทรวงก�าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการ ๔๔

 ของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

l กฎกระทรวงก�าหนดชนิดและจ�านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ๕๔

 หรือยานพาหนะที่จ�าเป็นประจ�าสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

l กฎกระทรวงก�าหนดวิชาชีพและจ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ๗๑

 พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

l กฎกระทรวงก�าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ๘๑

 ชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลอัตราค่ารักษาพยาบาล

 ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ป่วย 

 พ.ศ. ๒๕๖๒

l กฎกระทรวงว่าด้วยการด�าเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ๘๖

l กฎกระทรวงว่าด้วยผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลตามประเภท และลักษณะ ๙๐

 การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

l กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ ๙๔

 ในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

 พ.ศ. ๒๕๔๕

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก�าหนดแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม ๑๐๑

 กฎกระทรวงว่าว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และ

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยวิชาชีพ และจ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

 พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข

 เพิ่มเติม

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก�าหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วย ๑๔๗

 การด�าเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ

 สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก�าหนดแบบตามกฎกระทรวง ๑๕๖

 ว่าด้วยการจัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  

 และผู้ป่วยและเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออก

 ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ๑๖๕

 ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ /๒๕๔๑ เรื่อง โรคซึ่งเป็น ๑๖๗

 ลักษณะต้องห้ามในการรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้น ๑๖๘

 ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก�าหนดลักษณะของสถานพยาบาล ๑๗๕

 และมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย

 สถานพยาบาล

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก�าหนดลักษณะของสถานพยาบาล ๑๗๙

 และมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย

 สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒)



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นที่มีลักษณะเป็นหน่วย ๑๘๑

 บริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

 ว่าด้วยสถานพยาบาล

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ๑๘๗

 ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ๑๘๘

 การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย

 โรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วม

 ในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้น ๑๙๒

 ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการ

 เฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณี

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019

 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่น ๑๙๗ 

 ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

 กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 

 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 

 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ๒๐๐

 การก�าหนดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย

 ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน ๒๐๓

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ๒๐๔

 การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วม

 ในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ๒๐๗

 การก�าหนดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และที่แก้ไขเพิ่มเติม

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ๒๑๑

 ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่น

 ของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดง

 ตามมาตรา ๓๒ (๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ๒๓๐ 

การก�าหนดเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะ

 ที่จ�าเป็นประจ�าคลินิกการประกอบโรคศิลปะ

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่อง หลักเกณฑ์ ๒๔๑

 การจัดศพในสถานพยาบาล

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง มาตรฐาน ๒๔๓

 การส่งต่อผู้ป่วย

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการบริการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔๖

 ของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือด ๒๕๑

 ด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดผู้ด�าเนินการของสถานพยาบาล ๒๕๔

 ประเภทสหคลินิก

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ๒๕๕

 ในการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนสภาวิชาชีพอื่น

 ตามมาตรา ๗ (๑) ในคณะกรรมการสถานพยาบาล

l ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ๒๕๗

 ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ตามมาตรา ๗ (๒) 

 ในคณะกรรมการสถานพยาบาล
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

l ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ๒๖๑

 และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒

l ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถปฏิบัติการชันสูตร ๒๗๑

l ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม ๒๗๓

l ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ๒๗๕

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

l ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ ๒๗๙

 เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

 พ.ศ. ๒๕๔๖



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

            

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรร

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการก

พระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เป็นปีที่ ๕๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลอันจะเป็นการจํากัด

เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ซึ่งมาตรา 
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“สถานพยาบาล”๒ หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการ

ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบําบัด 
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วย

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที ่๑๕ ก/หน้า ๓๒/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “สถานพยาบาล” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ
ระราชบัญ

ญ
ัติ

๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ี             สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น  ทั้งนี้ โดยกระทําเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 

“ผู้ป่วย” หมายความว่า ผู้ขอรับบริการในสถานพยาบาล 
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
“ผู้ดําเนินการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนนิการสถานพยาบาล 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”๓ หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์และสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้หมายความรวมถึงบุคคลตามมาตรา ๓๑ 
แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือ
ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

“ผู้อนุญาต”๔ หมายความว่า อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมาย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานพยาบาล 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๕๕  พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดย
กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลและ
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ เว้นแต่สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานซึ่งผู้อนุญาตกําหนด 

เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ให้รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการแจ้งให้สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขตามวรรคสอง ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัติน้ี ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
                                                

๓ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้อนุญาต” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา             

                             
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการสถานพยาบาล 

มาตรา ๗๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสถานพยาบาล” 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการ
โดยตําแหน่ง กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
จํานวนสองคน และผู้ประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชีพ ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้น จํานวนหกคน ได้แก่ ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทน
สภาเภสัชกรรม ผู้แทนทันตแพทยสภา สภาวิชาชีพละหนึ่งคน และผู้แทนสภาวิชาชีพอื่นเลือกกันเอง
จํานวนสองคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนห้าคนซึ่งในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้ดําเนินการสอง
คน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งคน ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน 
และผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๘๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
สามปี กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิน้ันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

๖ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ี             สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ี ํ ั

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํ

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกร

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) พ้นจากการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ดําเนินการในกรณีที่

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในฐานะนั้น 
(๗) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จําคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ่ืน

เป็นกรรมการแทน และให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังก็ได้ 
ในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่๘

มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๑๙  คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คําปรึกษา ให้ความเห็น และให้คําแนะนําแก่
รัฐมนตรีหรอืผู้อนุญาตในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) การอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล การดําเนินการสถานพยาบาล 

การปิดสถานพยาบาล หรอืการเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล 
(๔ )  การควบคุมหรือการพิจารณาเ ร่ืองร้องเรียนเกี่ ยวกับการดําเนินการ

สถานพยาบาล 
(๕) การกําหนดลักษณะและมาตรฐาน หรือการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่

ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และการแจ้งให้ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสถานพยาบาล
ดังกล่าว 

(๖) การกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน โรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือสาธารณภัยตาม

๘ มาตรา ๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

พ
ระ

รา
ชบ

ัญ
ญ
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๖



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดย
ฉุกเฉินจากสถานพยาบาล และการกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการในกรณีเช่นว่าน้ัน 

(๗) เรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตมอบหมาย 

มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในขอบเขตแหง่หน้าที่ของคณะกรรมการได้ 

ให้นํามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่แต่งต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๒ มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

หมวด ๒ 
การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล 

   

มาตรา ๑๔  สถานพยาบาลมี ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ลักษณะของสถานพยาบาลแต่ละประเภทตามวรรคหนึ่งและลักษณะการให้บริการ

ของสถานพยาบาลให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔/๑๑๐  สถานพยาบาลอาจจัดให้มีการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยทาง
การแพทย์และสาธารณสุข หรอืการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
เอกชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด
มาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล 

มาตรา ๑๖  ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอ การออกใบอนุญาต และการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๑๐ มาตรา ๑๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฤษฎีกา            สํานักง
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      

มาตรา ๑๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้

จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับอนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลน้ันต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหน่ึงด้วย 

มาตรา ๑๘  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู้
อนุญาต จะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดให้มีกรณีดังต่อไปนี้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

(๑) มีแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติแล้วตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) มีสถานพยาบาลตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ 
(๓) มีเครื่องมือ เครื่องใช้ เวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล

น้ัน ตามชนิดและจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๕) ช่ือสถานพยาบาลต้องเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทางสาธารณสุข รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะอนุญาตให้ต้ัง หรือมี
บริการทางการแพทย์บางประเภทในสถานพยาบาลในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งได้ 

 
มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปี

ปฏิทินของปีที่สิบนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนคําขอแล้ว ให้

ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไปได้ จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๐  ผู้รับอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถ้ามิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนด ให้ชําระเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน และถ้ายังไม่ยินยอมชําระค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่ม
หลังจากพ้นกําหนดหกเดือนให้ผู้อนุญาตดําเนินการตามมาตรา ๔๙ ต่อไป 
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ี             สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีก
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานัก

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
กงานคณะกรร

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกร

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกร

มาตรา ๒๑  การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลให้แก่บุคคล ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ ให้กระทําได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๒  ถ้าผู้รับอนุญาตตายและมีบุคคลแสดงความจํานงต่อผู้อนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย เพื่อขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไป เมื่อผู้
อนุญาตตรวจสอบแล้วว่าบุคคลน้ันมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ ก็ให้ผู้แสดง
ความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่า ผู้แสดง
ความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ต้ังแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย 

การแสดงความจํานงและการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๓  ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ดําเนินการคนหนึ่ง เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล
และรับผิดชอบในการดําเนินการสถานพยาบาล 

มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้บุคคลใดดําเนินการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก
ผู้อนุญาต 

การขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลของผู้
อนุญาตจะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต

(๑)๑๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ แต่บุคคลเช่นว่านี้จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการ
ตามประเภทใดหรือสถานพยาบาลที่ ให้บริการทางการแพทย์ใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

(๒) ไม่เป็นผู้ดําเนินการอยู่ก่อนแล้วสองแห่ง แต่ในกรณีที่เป็นผู้ดําเนินการประเภทที่
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอยู่แล้วแห่งหนึ่ง จะอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอีกแห่ง
หนึ่งไม่ได้ 

(๓) เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกลชิ้ด 

มาตรา ๒๖  ถ้าผู้ดําเนินการพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกินเจ็ดวัน 
ผู้รับอนุญาตอาจมอบหมายให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ดําเนินการแทนได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 
ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในสาม
วันนับแต่วันที่เข้าดําเนินการแทน

๑๑ มาตรา ๒๕ (๑) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผู้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับผู้ดําเนินการ 

มาตรา ๒๗  ผู้รับอนุญาต ผู้ดําเนินการ และผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลแห่ง
หนึ่ง ๆ จะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ 

มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของ
ปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนคําขอแล้วให้
ผู้น้ันดําเนินการสถานพยาบาลต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณ์ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือดําเนินการ
สถานพยาบาล แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อนได้ เมื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตร้องขอ 

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผู้รับ
อนุญาตหรือผู้ดําเนินการ แล้วแต่กรณี แจ้งต่อผู้อนุญาตและย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๑  ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานพยาบาลนั้น 

มาตรา ๓๒๑๒  ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ณ สถานพยาบาลนั้น 
(๑) ช่ือสถานพยาบาล 
(๒) รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
(๓) อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืน 

และสิทธิของผู้ป่วยที่สถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง 

๑๒ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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กงานคณะกรรมการกฤษฎ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                             
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา             

 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๓๑๓  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด
ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการ
อ่ืนของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา ๓๒ (๓) 

ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ หรือค่าบริการอ่ืนเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้ และต้องให้บริการแก่
ผู้ป่วยตามสิทธิที่ได้แสดงไว้ 

มาตรา ๓๓/๑๑๔  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ให้รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์
ฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
หรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา ๓๖ 

มาตรา ๓๔๑๕  ให้ผู้ดําเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไป

จากสาขา ช้ัน หรอืแผน ที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาต หรอืมิให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

(๒) ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตน 

(๓) ควบคุมและดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจํานวนเตียงตามที่กําหนดไว้ใน
ใบอนุญาต เว้นแต่กรณีฉุกเฉินซึ่งหากไม่รับไว้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย 

(๔) ควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะ
อันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาล 

มาตรา ๓๕  ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน
ดังนี้ 

(๑) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตลอดเวลาทําการ 

(๒) จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลนั้น 
ตามชนิดที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) จัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและ
ผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน

                          
๑๓ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๔ มาตรา ๓๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๕ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ
ระราชบัญ

ญ
ัติ

๑๑



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ี             สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ํ ั

 
ี             สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมก
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรร

กฎกระทรวง โดยต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่จัดทํา 
(๔) ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

บริการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๕ 

มาตรา ๓๖๑๖  ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนนิการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแล
ให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามมาตรา ๓๓/๑ ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจําเป็นต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน เพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของ
สถานพยาบาลนั้น ๆ 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สถานพยาบาลมีหน้าที่
ระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาหรือดําเนินการตามความเหมาะสมและความ
จําเป็น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

เมื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามวรรคหน่ึงแล้ว ถ้ามีความจําเป็นต้องส่งต่อ
หรือผู้ ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น ผู้รับอนุญาตและ
ผู้ดําเนินการต้องจัดการให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๓๗  ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการต้องควบคุมดูแลมิให้มีการใช้หรือยินยอม
ให้ผู้อ่ืนใช้สถานพยาบาลประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทหรือผิดลักษณะการให้บริการ
ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

มาตรา ๓๘๑๗  ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการของสถานพยาบาล นอกจากชื่อและที่ ต้ังของสถานพยาบาลตามที่ปรากฏใน
ใบอนุญาต ต้องได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศจากผู้อนุญาต  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และค่าใช้จ่ายที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนด 

การโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด  ๆ  ซึ่ งชื่ อ  ที่ ต้ั ง  หรือกิจการของ
สถานพยาบาล หรอืคุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพื่อชักชวนให้มี
ผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลโดยใช้ข้อความ เสียง หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความ
จริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล 
จะกระทํามิได้ 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหน่ึงให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่มีการโฆษณาหรือประกาศฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ผู้อนุญาตมี

                          
๑๖ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณ
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาหรือประกาศระงับการกระทําดังกล่าวได้ 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของ

สถานพยาบาลให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ หรือดัดแปลง
อาคารเกินกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้กระทําได้เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะย้ายสถานพยาบาลไปประกอบกิจการ
ที่อ่ืน ให้ดําเนินการเสมือนเป็นผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่

มาตรา ๔๒  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ตามมาตรา ๑๘ 
(๔) ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนนั้น 

มาตรา ๔๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘ (๕) การเปลี่ยนช่ือสถานพยาบาลต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้อนุญาต 

มาตรา ๔๔  ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการสถานพยาบาล ต้องแจ้งเป็น
หนังสือและจัดทํารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติอย่าง
หนึ่งอย่างใดก่อนเลิกกิจการก็ได้  ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์และส่วนได้เสียของผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลนั้นเป็นสําคัญ 

มาตรา ๔๕  ให้ผู้อนุญาตจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาล 
และการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ีโดยสม่ําเสมอ ในการนี้ถ้า
พบว่าสถานพยาบาล ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ของสถานพยาบาลนั้นมีลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาล ผู้อนุญาตมี
อํานาจออกคําสั่งให้ผู้รับอนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ 

ให้นํามาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๓ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๔๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

พ
ระราชบัญ

ญ
ัติ

๑๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๑) เข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) เข้าไปในสถานพยาบาลในระหว่างเวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคมุให้การ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต ผู้ดําเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
หรือเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลมาให้ถ้อยคําหรือช้ีแจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี เพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินคดี 

ในการปฏิ บัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง ให้ผู้ รับอนุญาต 
ผู้ดําเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่งอยู่ใน
สถานพยาบาลนั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีให้ผู้อนุญาตและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด ๔ 
การปิดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๔๙  เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการ แล้วแต่กรณี 
ระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เป็นเหตุลบล้างความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการ กระทําการหรือละเว้นกระทํา
การอย่างใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่อยู่ใน
สถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาล หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา 
๔๕ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งปิด
สถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ถ้าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการได้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด
แล้ว ให้ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอนคําสั่งปิดสถานพยาบาล

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี หรือถ้าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการไม่

พ
ระ

รา
ชบ

ัญ
ญ
ัติ

๑๔



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
ฎีกา            

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตกําหนดตามมาตรา ๕๐ ให้ผู้อนุญาตโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้ 

ถ้าผู้รับอนุญาตหรือผู้ ดําเนินการต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี และผู้อนุญาตเห็นว่าเป็นกรณีร้ายแรงอันอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป ให้ผู้อนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้น้ันได้ 

มาตรา ๕๒  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลในกรณีที่ 
(๑) ผู้รับอนุญาตตาย และไม่มีผู้แสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการหรือผู้แสดง

ความจํานงนั้น ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้าม  ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๒ 
(๒) ผู้อนุญาตมีคําสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๕๐ หรือมีคําสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑ 
ผู้อนุญาตอาจมีคําสั่งให้สถานพยาบาลนั้น อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการเพื่อ

ดําเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรได้ 

มาตรา ๕๓  คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ หรือของผู้อนุญาตตาม
มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ให้ทําเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้รับอนุญาตหรือ
ผู้ดําเนินการ ณ ภูมิลําเนาของผู้น้ัน แล้วแต่กรณี ถ้าไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้จัดการ
ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาล และให้ถือว่าผู้น้ันได้ทราบคําสั่งนั้นแล้วต้ังแต่
วันที่ปิดคําสั่ง 

คําสั่งของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอ่ืนใดอีกด้วย
ก็ได้ 

มาตรา ๕๔  ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขอรับใบอนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่า
จะพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๕๕  คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ หรือของผู้อนุญาตตาม
มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ผู้ที่ได้รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๕๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรอืปรับไม่เกินสองพันบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

พ
ระราชบัญ

ญ
ัติ

๑๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา        

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรร

มาตรา ๕๗๑๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดา
สิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๕๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๕ 
หรอืคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๔๐ หรอืมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๖๐  ผู้รับอนุญาตผู้ใดประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยมิได้จัดให้มี
ผู้ดําเนินการตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑  ผู้ใดมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ แต่ไม่แจ้งภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท 

มาตรา ๖๒๑๙  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓  ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ (๑) ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรอืปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔  ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ (๓) หรือ (๔) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๖๕  ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ 
(๒) หรือมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

มาตรา ๖๖  ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๗  ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษปรับ
                          
๑๘ มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๙ มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณ

 
กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรร

ไม่เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๘๒๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สองหมื่นบาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้ระงับการโฆษณา
หรอืประกาศ  ทั้งนี้ จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้
ระงับการโฆษณาหรือประกาศ  ทั้งนี้ จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว 

มาตรา ๖๙  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๔๔ วรรค
สอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐  ผู้รับอนุญาต ผู้ ดําเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่งอยู่ในสถานพยาบาล ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๗๑  ผู้ใดประกอบกิจการสถานพยาบาลในระหว่างที่สถานพยาบาลนั้นถูกสั่ง
ปิดช่ัวคราวตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรอืปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้ง
ปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

มาตรา ๗๒  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการในการ
ดําเนินการตามมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผู้รับอนุญาต ผู้ดําเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล หรือ

เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลผู้ใด จัดทําหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนจัดทําหลักฐานเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
และค่าบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค เอกสารแสดงผลการรกัษาพยาบาลของสถานพยาบาล หรือ
เอกสารกรณีอ่ืนอันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔๒๑  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู้น้ันต้อง
รับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด้วย

๒๐ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๑ มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

พ
ระราชบัญ

ญ
ัติ

๑๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมก

มาตรา ๗๕  ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็น

ประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แต่งต้ังข้าราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
อัยการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ๒๒ 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกไม่
เกินหนึ่งปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูก
ฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจําคุก ในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีอาจมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ทําการเปรียบเทียบปรับแทนสําหรับคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

เมื่อผู้ต้องหาได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบปรับ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทําความผิดที่มีอัตราโทษตามวรรคสอง 
และผู้น้ันยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้น้ันแสดงความยินยอมใหเ้ปรียบเทียบปรับ 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๗๖  ใบอนุญาตให้ ต้ังสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดําเนินการ
สถานพยาบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติ
น้ี และให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๗๗  บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ และยังใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 

๒๒ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

นายกรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                        สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สําน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานัก                  สํานักงานคณะก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

๖. ใบแทนใบอนุญาต ๒๐๐ บาท 
 

๑๐,๐๐๐ บาท 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

๑. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

๒. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(ก) ไม่เกิน ๑๐ เตียง ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(ข) เกิน ๑๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๒๕ เตียง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(ค) เกิน ๒๕ เตียง แต่ไม่เกิน ๕๐ เตียง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ง) เกิน ๕๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท และ 

ให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนสําหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๑๐๐ บาท 

๓. ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๔. ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(ก) ไม่เกิน ๑๐ เตียง ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(ข) เกิน ๑๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๒๕ เตียง ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท 
(ค) เกิน ๒๕ เตียง แต่ไม่เกิน ๕๐ เตียง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(ง) เกิน ๕๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท และ 

ให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนสําหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๕๐ บาท 

๕. การต่ออายุใบอนุญาต ครัง้ละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 

ฉบับละ 

๗. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในใบอนุญาต ครั้งละ ๑๐๐ บาท 

๘. ค่าธรรมเนยีมการประกอบกิจการสถานพยาบาล ปีละ 

พ
ระราชบัญ
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๑๙



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ี             สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ํ ั ี          

 
กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ได้ใช้บังคับต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ น้ัน ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับลักษณะ
การประกอบกิจการของสถานพยาบาลปัจจุบัน สมควรที่จะดําเนินการควบคุมกิจการสถานพยาบาล
เพื่อให้ความคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการจากสถานพยาบาลมากยิ่งขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตให้
ประกอบกิจการ การเลิก การย้าย การปิดสถานพยาบาล การเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณากิจการ
ของสถานพยาบาล ตลอดจนกําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแล
สถานพยาบาล และกําหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
รวมทั้งให้มีการกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะให้จัดต้ังได้หรือมีบริการทางการแพทย์บางชนิดใน
ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งได้ เพ่ือให้มีการประกอบกิจการในลักษณะที่ให้บริการทางสาธารณสุขที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๓ 

มาตรา ๑๑๖  ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก้ไขคําว่า “อธิบดี
กรมควบคุมโรคติดต่อ” เป็น “อธิบดีกรมควบคุมโรค” และคําว่า “สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข” เป็น “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๒๔ 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที ่๕๕ ก/หน้า ๑/๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗

พ
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๒๐



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา         

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา         

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํ
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักง

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีได้มีการแยกการประกอบโรค
ศิลปะสาขากายภาพบําบัดและการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ไปบัญญัติไว้ในกฎหมาย
เฉพาะ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามคําว่า “สถานพยาบาล” และ “ผู้
ประกอบวิชาชีพ” รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่ เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีได้มีการแยกการประกอบโรค
ศลิปะสาขาการแพทย์แผนไทยและการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ไปบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายเฉพาะ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามในคําว่า “สถานพยาบาล” 
และ “ผู้ประกอบวิชาชีพ” รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๖ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒๓  ให้คณะกรรมการสถานพยาบาลซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา ๒๔  ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการซึ่งโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ 
เกี่ยวกับสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ต้องขออนุมัติการโฆษณาหรือการ
ประกาศต่อผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และเมื่อ
ได้ย่ืนคําขออนุมัติแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งจากผู้อนุญาต 

๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๒ ก/หน้า ๒๐/๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๑๐๗ ก/หน้า ๔๑/๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

พ
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมก
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕  บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญั ติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบญัญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

มาตรา ๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสถานพยาบาลที่ให้บริการแก่
ประชาชนมีทั้งสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐและสถานพยาบาลที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน 
แต่กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลไม่ใช้บังคับกับสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐ จึงควรแก้ไข
ให้สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐต้องมีลักษณะและมาตรฐานตามที่กําหนด หรือผ่านการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีกําหนด แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถานพยาบาลให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาตต้องแสดงในสถานพยาบาล และแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดําเนินการของสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดย
ฉุกเฉิน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล บทกําหนดโทษ และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

พ
ระ

รา
ชบ

ัญ
ญ
ัติ

๒๒



กฎกระทรวง





พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑๑ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
อันเป็นพระรำชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่ง
มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดย
อำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว ้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 

ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 
(๒) ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 

ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 
(ก) ไม่เกิน ๑๐ เตียง ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท 
(ข) เกิน ๑๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๒๕ เตียง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท 
(ค) เกิน ๒๕ เตียง แต่ไม่เกิน ๕๐ เตียง ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บำท 
(ง) เกิน ๕๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐ บำท 
(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐ บำท 

และให้คิดค่ำธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน 
ส ำหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๑๐๐ บำท 

(๓) ใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล 
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ฉบับละ ๒๕๐ บำท 

(๔) ใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล 
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 
(ก) ไม่เกิน ๑๐ เตียง ฉบับละ ๕๐๐ บำท 
(ข) เกิน ๑๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๒๕ เตียง ฉบับละ ๑,๒๕๐ บำท 
(ค) เกิน ๒๕ เตียง แต่ไม่เกิน ๕๐ เตียง ฉบับละ ๒,๕๐๐ บำท 
(ง) เกิน ๕๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท 
(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท 

และให้คิดค่ำธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน 
ส ำหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ   ๕๐ บำท 

(๕) กำรต่ออำยุใบอนุญำต ครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตแต่ละฉบับตำม (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณี 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๙๕ ก/หน้ำ ๑๔/๒๒ ตุลำคม ๒๕๔๓

กฎกระทรวง

๒๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
(๗) กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขในใบอนุญำต ครั้งละ ๑๐๐ บำท 
(๘) ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 

ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ปีละ ๕๐๐ บำท 
(๙) ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 

ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 
(ก) ไม่เกิน ๑๐ เตียง ปีละ ๐๐ บำท 
(ข) เกิน ๑๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๒๕ เตียง ปีละ ๑,๒๕๐ บำท 
(ค) เกิน ๒๕ เตียง แต่ไม่เกิน ๕๐ เตียง ปีละ ๒,๕๐๐ บำท 
(ง) เกิน ๕๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เตียง ปีละ ๕,๐๐๐ บำท 
(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง  ปีละ ๕,๐๐๐ บำท 

และให้คิดค่ำธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน 
ส ำหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๕๐ บำท
แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมค่ำธรรมเนียมที่คิดเพ่ิมขึ้นแล้วต้องไม่เกินปีละ ๑๐,๐๐๐ 

บำท 

ข้อ ๒  ให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลส ำหรับปีที่ได้ 
รับใบอนุญำตและส ำหรับปีที่ได้รับกำรต่อใบอนุญำต 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กร  ทัพพะรังสี 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
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กร
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกิน
อัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติและยกเว้นค่ำธรรมเนียม  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎกระทรวง

๒๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑๑ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๔๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระรำชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิ
และเสรีภำพของบุคคลซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแบบท้ำยกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒  รูปถ่ำยที่ติดบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้ใช้รูปถ่ำยที่ถ่ำยไม่เกินหก
เดือนก่อนวันที่ยืนค ำขอมีบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ขนำด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร ครึ่งตัวหน้ำ
ตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบข้ำรำชกำร

ข้อ ๓  ในกรุงเทพมหำนครให้ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้ออกบัตรประจ ำตัว
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ส ำหรับในจังหวัดอ่ืนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรประจ ำตัวพนักงำน
เจ้ำหน้ำที ่

ข้อ ๔  บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้ใช้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในบัตร
แต่ต้องไม่เกินห้ำปีนับแต่วันออกบัตร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กร  ทัพพะรังสี 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๙๕ ก/หน้ำ ๑๗/๒๒ ตุลำคม ๒๕๔๓ 
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๔๗ วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให้บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องเป็นไป
ตำมแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวงสมควรก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำว  จึง
จ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎกระทรวง

๒๙
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กฎกระทรวง

๓๑
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          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

า            ส

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
นคณะกรรมการกฤษฎีกา  

        
 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานัก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

        
 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

          

 

กฎกระทรวง 
วาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๕๑

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ (๑) 
มาตรา ๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐ วรรค
สอง มาตรา ๔๐ วรรคสอง และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อัน
เปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   

ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“สมุดทะเบียนสถานพยาบาล” หมายความวา สมุดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล ตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล

ขอ ๒  การยื่นคําขอหรือการแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใน
กรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข หรือสถานที่อื่นที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด สําหรับจังหวัดอื่น ใหย่ืน 
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู 

การยื่นคําขอหรือการแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ หากไม
สามารถมาย่ืนคําขอหรือหนังสือแจงไดดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นมายื่นคําขอ
หรือหนังสือแจงแทนและในการมายื่นคําขอหรือหนังสือแจงแทน ใหผูรับมอบอํานาจนําสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจมาแสดงตอเจาหนาที่ผูรับคาํขอหรือหนังสือแจงดวย 

หมวด ๒ 
การอนุมัติแผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาล 

   

สวนที่ ๑ 

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๘๒ ก/หนา ๓/๒๘ สงิหาคม ๒๕๔๕

กฎ
กร

ะท
รว

ง

๓๒



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา             

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา         
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมก

 
ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน

ขอ ๓  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไว
คางคืน ใหย่ืนคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอ
ดังกลาว และแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอผูอนุญาตกอนย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ขอ ๔  ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ผูอนุญาตจะ
อนุมัติไดตอเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา 

(๑) ผูขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒) สถานพยาบาลเปนไปตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความ
ในมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และจะมีผูประกอบ
วิชาชีพเปนผูใหบริการตลอดเวลาเปดทําการตรงตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

สวนที่ ๒ 
สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคนื 

ขอ ๕  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคาง
คืน ใหย่ืนคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอ
ดังกลาว และแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอผูอนุญาตกอนย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ขอ ๖  เม่ือไดรับคําขออนุมัติและแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามขอ ๕ 
แลว ใหผูอนุญาตสงใหคณะกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๗  ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ผูอนุญาตจะ
อนุมัติไดตอเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา 

(๑) ผูขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

(๒) บริการนั้นเหมาะสมกับความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่และ

กฎกระทรวง

๓๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา             

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการก

เหมาะสมกับสภาวะการเจ็บปวยของประชาชนในเขตพื้นที่นั้น
(๓) แผนการลงทุนเหมาะสมกับขนาดและประเภทของบริการ 
(๔) แบบแปลนของสถานพยาบาลเปนไปตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงที่

ออกตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๕) มีผูประกอบวิชาชีพเปนผูใหบริการตลอดเวลาเปดทําการตรงตามวิชาชีพ

และจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ขอ ๘  เม่ือผูอนุญาตอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลแลว ใหปดประกาศ
รายชื่อผูประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานที่ตั้ง ประเภท ลักษณะ และขนาดของ
สถานพยาบาลไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดงาย รวมทั้งจัดทําเอกสาร หรือแผนพับ หรือขอมูล
สารสนเทศ เพ่ือใหบริการแกผูรองขอ ณ กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แลวแตกรณี

ขอ ๙  ใหผูไดรับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล จัดทําปายขนาดความ
กวางไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบเซนติเมตร และยาวไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเซนติเมตร ติดตั้งไวใน
ท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ซึ่งไดรับอนุมัติตามแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลดังกลาว 
โดยระบุประเภท ลักษณะ และขนาดของสถานพยาบาลที่จะจัดตั้ง พรอมท้ังวัน เดือน ป ท่ีไดรับ
อนุมัติไวในปายดวย 

ขอ ๑๐  ใหผูไดรับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลดําเนินการกอสราง
อาคารสถานที่ตามแผนงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในแผนงานนั้น และหากยัง
ไมแลวเสร็จใหผูไดรับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลดังกลาวรายงานความกาวหนาของ
การกอสรางอาคารสถานที่ตอผูอนุญาตเปนระยะทุกเดือน 

กรณีท่ีไมสามารถกอสรางอาคารสถานท่ีใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดระยะเวลา
สามปนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ ถาผูไดรับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลผูนั้นยังมีความ
ประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลอีก ใหย่ืนคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
ใหม 
 

หมวด ๓ 
การขอ การออกใบอนญุาตและการกําหนดเงื่อนไข 

ขอ ๑๑  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวใน
แบบคําขอดังกลาวและหนังสือแสดงความจํานงเปนผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผูประกอบ
วิชาชีพตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวย
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นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
นคณะกรรมการกฤษฎีกา     

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา               
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบหนังสือนั้น

ขอ ๑๒  เม่ือกองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข หรือสถานท่ีอ่ืนที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด แลวแตกรณี ไดรับคําขอรับใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๑ 
ครบถวนและถูกตองแลว ใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นตอผูอนุญาต 

ในการพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาวาผู
ขอรับใบอนุญาตไดจัดใหมีกรณีตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โดยถูกตองครบถวนแลวหรือไม 

ขอ ๑๓  ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขอ ๑๔  ในการออกใบอนุญาต ใหผูอนุญาตมอบสมุดทะเบียนสถานพยาบาลให
ผูรับอนุญาตเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูอนุญาตตรวจสอบ 

สมุดทะเบียนสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑) สําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(๒) บริการที่ไดรับอนุญาต 
(๓) การโอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(๔) การแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตแทนกรณีผูรับอนุญาตตาย 
(๕) รายการการชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลรายป 
(๖) การตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(๗) การออกใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(๘) รายชื่อผูประกอบวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานประจําสถานพยาบาล 
(๙) รายการแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(๑๐) บันทึกการตรวจสอบสถานพยาบาลของพนักงานเจาหนาที่ 
(๑๑) สําเนาใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
(๑๒) การตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
(๑๓) การออกใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
(๑๔) รายการแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
สมุดทะเบียนสถานพยาบาลใหเปนไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๕  กรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตามขอ ๑๔ ใหบันทึกลงในสมุด
ทะเบียนสถานพยาบาล หากสมุดทะเบียนสถานพยาบาลหมดเนื้อท่ีท่ีจะบันทึกรายการที่
เปล่ียนแปลงหรือท่ีเพ่ิมขึ้นใหนําไปบันทึกไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลเลมใหม 

กฎกระทรวง

๓๕
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ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการก
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

                             
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา         

 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ขอ ๑๖  ผูรับอนุญาตจะตองแสดงสมุดทะเบียนสถานพยาบาลแกพนักงาน
เจาหนาท่ีท่ีเขาไปตรวจสอบสถานพยาบาลหรือเม่ือไดรับการรองขอโดยใหบันทึกวันเวลาและ
ขอเสนอแนะของพนักงานเจาหนาท่ีไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลดวย

ขอ ๑๗  ในกรณีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ ใหผู รับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตเพื่อขอรับสมุดทะเบียนสถานพยาบาล ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๘  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุญาตไว
แลวในกรณีดังตอไปนี้ ใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนั้น 

(๑) เม่ือมีการเปลี่ยนตัวผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล และผูรับอนุญาตได
แจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบแลวตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

(๒) เม่ือไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลตามมาตรา ๔๓ 
แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๓) เม่ือมีการเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุลของผูรับอนุญาต 
(๔) เม่ือมีการเปลี่ยนชื่อท่ีตั้งสถานพยาบาล 
(๕) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการ 
การยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาม (๑) หรือ (๒) ใหย่ืนพรอมการแจง

การเปลี่ยนตัวผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลหรือการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล 
แลวแตกรณี การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาม (๑) ใหผูอนุญาตบันทึกการเปลี่ยนแปลงไวใน
สมุดทะเบียนสถานพยาบาลและระบุวัน เดือน ป ท่ีบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ใหผูอนุญาตออกใบ
แทนใบอนุญาตโดยออกใบอนุญาตใหมตามใบอนุญาตเดิม เวนแตรายการที่ผูรับอนุญาตขอแกไข
เปล่ียนแปลงใหแกไขเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น และใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวท่ีดานหนาซาย และ
ระบุวัน เดือน ป ท่ีออกใบแทนใบอนุญาตไวดวย พรอมท้ังบันทึกการเปล่ียนแปลงไวในสมุ
ทะเบียนสถานพยาบาล สําหรับใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง 

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการชื่อท่ีตั้งสถานพยาบาล ผูรับอนุญาตไมตองเสีย
คาธรรมเนียมในการแกไขเปลี่ยนแปลง 

หมวด ๔ 
การขอตออายใุบอนญุาตและการอนุญาต 

ขอ ๑๙  ผูรับอนุญาตท่ีประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตามแบบที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐาน
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๓๖



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมก
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรรมการกฤษฎีกา                             

 
          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      

ตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
การพิจารณาตออา ยุใบอนุญาต  ผู อนุญาตตอง จัดให มีการตรวจสอบ

สถานพยาบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หากพบวามีการแกไขเปลี่ยนแปลง
การบริการแตกตางไปจากที่กําหนดไวในกฎหมาย ใหสถานพยาบาลดําเนินการใหถูกตองกอนการ
ตออายุใบอนุญาต 

การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหใหม โดยใหระบุ
เลขที่ใบอนุญาตเดิมไวดวย และใหบันทึกการตออายุใบอนุญาตไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
สําหรับใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุแลวนั้น ใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอกัษรสีแดง 

ขอ ๒๐  ผูรับอนุญาตที่ไมไดมาย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิน้อายุ 
หรือไดมาย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุแตไมไดรับการพิจารณาตออายุ
ใบอนุญาตใหถือวาใบอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง หากผู รับอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการ
สถานพยาบาลนั้นตอไป จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหม 

หมวด ๕ 
การชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลรายป 

ขอ ๒๑  ผูรับอนุญาตตองย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถานพยาบาลรายปภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกป เวนแตกรณีไดรับยกเวนคาธรรมเนยีมตาม
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

กรณีผูรับอนุญาตมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 
จะตองชําระเงินเพ่ิมอีกรอยละหาตอเดือน การคํานวณเงินเพ่ิมใหคํานวณตามจํานวนเดือนที่ยัง
ไมไดชําระเศษของเดือนใหคิดเปนหนึ่งเดือน 

ขอ ๒๒  ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรับชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถานพยาบาลรายปออกหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมใหแกผู รับอนุญาตตามแบบที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และบันทึกการชําระ
คาธรรมเนียมนั้น และเงินเพิ่ม (ถามี) ไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลทุกคร้ังท่ีมีการชําระ
คาธรรมเนียม 

ขอ ๒๓  ผูรับอนุญาตตองแสดงหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการประกอบ
กิจการสถานพยาบาลรายป ณ สถานพยาบาล โดยปดไวในที่เปดเผยและเห็นไดชัดเจนบริเวณ
ทางเขาสถานพยาบาล 

หมวด ๖ 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต 

กฎกระทรวง

๓๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           

 
รมการกฤษฎีกา            

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

   

ขอ ๒๔๒  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ ใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนั้น 

การอนุญาตใหโอนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตโดยออก
ใบอนุญาตใหมตามใบอนุญาตเดิม เวนแตรายการชื่อตัว ช่ือสกุลของผูโอนใหเปลี่ยนแปลงแกไข
เปนชื่อตัว ช่ือสกุลของผูรับโอน และใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวท่ีดานหนาซาย และระบุวัน 
เดือน ป ท่ีออกใบแทนใบอนุญาตไวดวย พรอมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงแกไขไวในสมุดทะเบียน
สถานพยาบาล สําหรับใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง 

ใหยกเวนคาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนุญาตเกี่ยวกับรายการ ช่ือ
ตัว ช่ือสกุลของผูโอนตามวรรคสอง 

หมวด ๗ 
การแสดงความจํานงขอเปนผูรับอนุญาตแทน 
กรณีผูรับอนญุาตตายและการตรวจสอบ 

ขอ ๒๕๓  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลแทนกรณีผูรับอนุญาต
ตายใหย่ืนหนังสือแสดงความจํานงตอผูอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบหนังสือนั้น เพ่ือขอ
ประกอบกจิการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย 

เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบแลวพบวาผูแสดงความจํานงมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ ใหผูอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตโดยออกใบอนุญาตใหมตาม
ใบอนุญาตเดิม เวนแตรายการชื่อตัว ช่ือสกุลของผูรับอนุญาตเดิมใหเปล่ียนแปลงแกไขเปนช่ือตัว 
ช่ือสกุลของผูแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการแทน และใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวท่ี
ดานหนาซาย และระบุวัน เดือน ป ท่ีออกใบแทนใบอนุญาตไวดวย สําหรับใบอนุญาตเดิมให
ประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดงพรอมทั้งบันทึกการเปล่ียนแปลงแกไขไวในสมุดทะเบียน
สถานพยาบาลวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตั้งแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย 
ใหยกเวนคาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนญุาตเกี่ยวกับรายการ ช่ือตัว ช่ือสกุลของ
ผูรับอนุญาตเดิมตามวรรคสอง 
                                                 

๒ ขอ ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓ ขอ ๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

หมวด ๘ 
การขอและการออกใบแทนใบอนญุาต 

ขอ ๒๖  กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาต
แจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหมตาม
ใบอนุญาตเดิมโดยใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวท่ีดานหนาซาย และระบุวัน เดือน ป ท่ีออกใบแทน
ใบอนุญาตไวดวย พรอมทั้งบันทึกการออกใบแทนใบอนุญาตไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
ดวย 

หมวด ๙ 
การขอและการอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ขอ ๒๗  การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลจากประเภทที่ไมรับ
ผูปวยไวคางคืนเปนการประกอบกิจการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนไมสามารถ
กระทําได 

ขอ  ๒๘   ผู รับอนุญาตที่ประสงคจะ เปลี่ ยนแปลงการประกอบกิจการ
สถานพยาบาลใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือกอสรางอาคารขึ้นใหม หรือดัดแปลง
อาคารเกินกวาท่ีไดรับอนุญาตไวเดิม ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้ ใหกระทําได
เม่ือไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

(๑) การลดหรือเพ่ิมแผนกบริการ 
(๒) การลดหรือเพ่ิมจํานวนเตียงรับบริการในแผนกผูปวยในหรือแผนก

ผูปวยหนัก 
(๓) การลดหรือเพ่ิมจํานวนหองผาตัดหรือหองคลอด 
(๔) การเปลี่ยนลักษณะของสถานพยาบาลจากที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
(๕) การเปลี่ยนลักษณะการใชสอยอาคาร โดยการยายสถานที่หรือแผนกบริการ

ภายในอาคารจากผังเดิมที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
(๖) การเพิ่มหรือลดอุปกรณ เชน เคร่ืองเอกซเรย เคร่ืองเอ็มอารไอ เคร่ืองฉาย

รังสี หรือเคร่ืองฟอกบําบัดโลหิต 
(๗) การกอสรางอาคารขึ้นใหมท่ีตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร 

กฎกระทรวง

๓๙
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ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                             
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           
 

ีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๘) การกอสรางอาคารขึ้นใหมท่ีทําใหตองเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม (๑) ถึง (๖) 

(๙) การดัดแปลงอาคารที่กอใหเกิดผลกระทบตอการบริการผูปวยในระหวาง
การดําเนินการดัดแปลงนั้น 

(๑๐) การดัดแปลงอาคารที่ทําใหตองเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม (๑) ถึง (๖) 

ขอ ๒๙  การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามขอ 
๒๘ ใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น

ขอ ๓๐  การขออนุมัติแผนงานการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ โดยอนุโลม 

ขอ ๓๑  การพิจารณาอนุญาตให เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของ
สถานพยาบาลตามคําขอของผู รับอนุญาตตามขอ ๒๙ ผูอนุญาตตองจัดใหมีการตรวจ
สถานพยาบาลใหเปนไปตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ขอ ๓๒  การอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล ซึ่งเปน
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานพยาบาล หรือกอสรางอาคารข้ึนใหม หรือดัดแปลงอาคารเกิน
กวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิมและเปนเหตุใหเพ่ิมหรือลดจํานวนเตียงหรือเปนการเพิ่มหรือลดบริการ 
ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหใหมโดยกําหนดวันหมดอายุใบอนุญาตใหเปนไปตามใบอนุญาต
เดิม และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการดังกลาว รวมทัง้การเพ่ิมหรือลดจํานวนผู
ประกอบวิชาชีพ ไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล สําหรับใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลกิการ
ใชดวยอักษรสีแดง 

ขอ ๓๓  การอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลซึ่งเปน
การกอสรางอาคารขึ้นใหมหรือดัดแปลงอาคารเกินกวาท่ีไดรับอนุญาตไวเดิมโดยไมเปนการเพิ่ม
หรือลดจํานวนเตียงใหผูอนุญาตบันทึกการเปล่ียนแปลงดังกลาวไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
ดวย 

หมวด ๑๐
การแจงและจดัทํารายงานเมื่อและเลิกกิจการสถานพยาบาล 

ขอ ๓๔  ผูรับอนุญาตท่ีประสงคจะเลิกกิจการสถานพยาบาล ใหแจงเปนหนังสือ
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา ใหผูอนุญาตทราบ

กฎ
กร

ะท
รว

ง

๔๐
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นคณะกรรมการกฤษฎีกา            
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
 

            

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นคณะกรรม
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 
ใหสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนจัดทํารายงานในการดําเนินการ

ดังตอไปนี้ เสนอพรอมหนังสือแจงตามวรรคหนึ่ง 
(๑) รายงานยอดผูปวยที่ยังคงคางอยูในสถานพยาบาล และแผนการดําเนินการ

ตอผูปวยที่ยังคงคางหลังจากการเลิกกิจการ 
(๒)  การประกาศในหนังสือพิมพไมนอยกวาสองฉบับ หรือส่ืออ่ืน ๆ เปนเวลา

ไมนอยกวาสามวันเพื่อใหผูปวยที่เคยรับการรักษาพยาบาลในระยะเวลาหาปกอนเลิกกิจการได
ทราบและมาติดตอขอรับเวชระเบียน ฟลมเอกซเรย และอื่น ๆ ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน
สองเดือนหลังจากวันแจงเลิกกิจการสถานพยาบาลนั้น โดยในประกาศดังกลาวตองระบุสถานท่ีท่ี
จะใหผูปวยมาติดตอขอรับเอกสารดังกลาวใหชัดเจนไมวาจะเปน ณ สถานพยาบาลนั้น หรือ
สถานที่อ่ืน

(๓) การจําหนายเวชระเบียน ฟลมเอกซเรย และอ่ืน ๆ ท่ีไมมีผูมาขอรับตาม 
(๒) โดยมอบใหสถานพยาบาลที่อยูใกลเคียงซึ่งยินดีจะรับมอบ ถาไมมีสถานพยาบาลใดยินดีรับ
มอบใหมอบใหแกสถานพยาบาลของรัฐที่อยูในอําเภอหรือเขตพ้ืนที่นั้น 

ใหผูรับอนุญาตสงคืนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให
ดําเนินการสถานพยาบาล และสมุดทะเบียนสถานพยาบาล มาพรอมกับหนังสือแจงตามวรรคหนึ่ง
ดวย 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๕  ใหสถานพยาบาลทันตกรรม ช้ันสอง และสถานพยาบาลการผดุงครรภ 
ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูในวันที่
กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูดําเนินการ
สถานพยาบาลนั้นขอเลิกดําเนินการสถานพยาบาล 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

กฎกระทรวง

๔๑
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 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 บัญญัติใหการอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล การขอและการออกใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต การชําระคาธรรมเนียม
การประกอบกิจการสถานพยาบาลรายป การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต การแสดงความ
จํานงขอเปนผูรับอนุญาตแทนกรณีผูรับอนุญาตตายและการตรวจสอบ การขอและการออกใบ
แทนใบอนุญาต การขอและการอนุญาตใหเปล่ียนแปลง การประกอบกิจการสถานพยาบาล การ
แจงและจัดทํารายงานเมื่อจะเลิกกิจการสถานพยาบาลตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงวาดวยการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขกรณีการโอนใบอนุญาตและกรณีการแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการแทน
กรณีผูรับอนุญาตตาย ใหออกใบอนุญาตใหใหมและบันทึกไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล ซึง่ทํา
ใหผูรับโอนและผูแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการแทนตองชําระคาธรรมเนียมเหมือนกับ
กรณีการออกใบอนุญาตใหม ท้ังท่ีเปนสถานพยาบาลเดิม และไดชําระคาธรรมเนียมตั้งแตเมื่อมี
การออกใบอนุญาตครั้งแรกแลว จึงไมเปนธรรมกับผูรับโอน และผูแสดงความจํานงเพื่อขอ
ประกอบกิจการแทน สมควรแกไขเปนการออกใบแทนใบอนุญาตเดิมและบันทึกไวในสมุด
ทะเบียนสถานพยาบาลเพื่อเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนผูใชบริการสถานพยาบาล  จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๒  คําขอโอนใบอนุญาตและหนังสือแสดงความจํานงขอเปนผูรับอนุญาต
แทนกรณีผูรับอนุญาตตายที่ไดย่ืนไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอและ
หนังสือแสดงความจํานงที่ไดย่ืนตามกฎกระทรวงนี้แลวแตกรณี โดยอนุโลม 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา ๓๘/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

กฎกระทรวง

๔๓
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กฎกระทรวง 
ก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล 

พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๑๔ วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่ำด้วยลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำร
ให้บริกำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำล

ประเภทคลินิกตำมกฎกระทรวงนี้ 
“สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำล

ประเภทโรงพยำบำลตำมกฎกระทรวงนี้ 
“คลินิกเวชกรรม” หมำยควำมว่ำ คลินิกที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม ซึ่ง

ด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
“คลินิกทันตกรรม” หมำยควำมว่ำ คลินิกที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

ซ่ึงด ำเนนิกำรโดยผูป้ระกอบวชิำชพีทันตกรรม 
“คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์” หมำยควำมว่ำ คลินิกที่จัดให้มีกำร

ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล และกำรประกอบวิชำชีพกำรผดุงครรภ์ ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 

“คลินิกกำยภำพบ ำบัด” หมำยควำมว่ำ คลินิกที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพ
กำยภำพบ ำบัดซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 

“คลินิกเทคนิคกำรแพทย์” หมำยควำมว่ำ คลินิกที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพ
เทคนิคกำรแพทย์ ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ 

“คลินิกกำรแพทย์แผนไทย”๒ หมำยควำมว่ำ คลินิกที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทย ซ่ึงด ำเนนิกำรโดยผูป้ระกอบวชิำชพีกำรแพทย์แผนไทย 

“คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์”๓ หมำยควำมว่ำ คลินิกที่จัดให้มีกำรประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๒๖ ก/หน้ำ ๒๓/๒ เมษำยน ๒๕๕๘ 
๒ ข้อ ๒ นิยำมค ำว่ำ “คลินิกกำรแพทย์แผนไทย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะ

ของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓ ข้อ ๒ นิยำมค ำว่ำ “คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์” เพิ่มโดยกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะ

ของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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“คลินิกกำรประกอบโรคศิลปะ” หมำยควำมว่ำ คลินิกที่จัดให้มีกำรประกอบโรค
ศิลปะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบโรคศิลปะ ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำนั้น ๆ 

“คลินิกเฉพำะทำง” หมำยควำมว่ำ คลินิกที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพเฉพำะ
ทำงด้ำนเวชกรรม หรือทันตกรรม หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุง
ครรภ์ และผู้ประกอบวิชำชีพนั้นต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจำกแพทยสภำ หรือทันตแพทย
สภำ หรือสภำกำรพยำบำล แล้วแต่กรณี 

“สหคลินิก” หมำยควำมว่ำ คลินิกท่ีจัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม ทันตกรรม 
กำรพยำบำล กำรผดุงครรภ์ กำยภำพบ ำบัด เทคนิคกำรแพทย์ กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ และกำรประกอบโรคศิลปะ ตั้งแต่สองลักษณะข้ึนไป ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบ
วิชำชีพ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำใดสำขำหนึ่ง โดยผู้ด ำเนินกำรต้องเป็นบุคคลที่ผู้อนุญำต
ประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสถำนพยำบำล 

“โรงพยำบำลทั่วไป” หมำยควำมว่ำ โรงพยำบำลที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพเวช
กรรมในสำขำอำยุรกรรม ศัลยกรรม กุมำรเวชกรรม และสูตินรีเวชกรรม และให้มีกำรประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล กำรผดุงครรภ์ เภสัชกรรม กำยภำพบ ำบัด เทคนิคกำรแพทย์ และรังสีเทคนิคเป็นอย่ำง
น้อย โดยอำจจัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพ หรือกำรประกอบโรคศิลปะอ่ืนร่วมด้วยก็ได้ ซึ่งด ำเนินกำร
โดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

“โรงพยำบำลทันตกรรม” หมำยควำมว่ำ โรงพยำบำลที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพ
ทันตกรรม ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

“โรงพยำบำลกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์” หมำยควำมว่ำ โรงพยำบำลที่จัดให้มี
กำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล และกำรประกอบวิชำชีพกำรผดุงครรภ์ ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 

“โรงพยำบำลกำยภำพบ ำบัด” หมำยควำมว่ำ โรงพยำบำลที่จัดให้มีกำรประกอบ
วิชำชีพกำยภำพบ ำบัด ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 

“โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย”๔ หมำยควำมว่ำ โรงพยำบำลที่จัดให้มีกำร
ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยในด้ำนเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย กำรผดุงครรภ์ไทย และ
กำรนวดไทยซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 

“โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์”๕ หมำยควำมว่ำ โรงพยำบำลที่จัดให้มี
กำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์

“โรงพยำบำลเฉพำะทำง” หมำยควำมว่ำ โรงพยำบำลที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพ
เฉพำะทำงด้ำนเวชกรรม ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม และผู้ประกอบวิชำชีพนั้นต้อง
ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจำกแพทยสภำ เช่น โรงพยำบำลเฉพำะทำงหู  ตำ คอ จมูก 
โรงพยำบำลเฉพำะทำงโรคหัวใจ และโรงพยำบำลเฉพำะทำงโรคมะเร็ง เป็นต้น 

๔ ข้อ ๒ นิยำมค ำว่ำ “โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนด
ลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ ข้อ ๒ นิยำมค ำว่ำ “โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์” เพิ่มโดยกฎกระทรวงก ำหนด
ลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กฎกระทรวง
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“โรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วย” หมำยควำมว่ำ โรงพยำบำลที่จัดให้มีกำร
ประกอบวิชำชีพตำมลักษณะเฉพำะประเภทผู้ป่วย ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม เช่น 
โรงพยำบำลผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยำบำลผู้ป่วยจิตเวช โรงพยำบำลผู้สูงอำยุ โรงพยำบำลแม่และเด็ก และ
โรงพยำบำลบ ำบัดยำเสพติด เป็นต้น 

หมวด ๑ 
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะกำรให้บริกำร 

ของสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 
   

ข้อ ๓  คลินิกต้องมีลักษณะโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งอยู่ในท ำเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
(๒) อำคำรต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภำพช ำรุดและเสี่ยงต่ออันตรำยจำกกำรใช้สอย 
(๓) บริเวณทั้งภำยนอกและภำยในต้องสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพ้ืนที่

ใช้สอยอย่ำงเหมำะสม และมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วย 
(๔) กำรสัญจรและกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยต้องกระท ำได้โดยสะดว
(๕) มีห้องตรวจหรือห้องให้กำรรักษำเป็นสัดส่วนและมิดชิด 
(๖) มีห้องน้ ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงน้อยหนึ่งห้อง 
(๗) มีแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ 
(๘) มีระบบกำรเก็บและก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมำะสม 
(๙) มีระบบกำรควบคุมกำรติดเชื้อที่เหมำะสม 
(๑๐) กรณีบริกำรเอกซเรย์ กำรบริกำรจะต้องได้มำตรฐำน และได้รับอนุญำตจำก

หนว่ยงำนที่รับผิดชอบตำมกฎหมำย หรือหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 

ข้อ ๔  คลินิกต้องมีลักษณะกำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีควำมปลอดภัย มีควำมสะดวก และเหมำะสมต่อผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรใน

กำรประกอบวิชำชีพนั้น 
(๒) ได้มำตรฐำนตำมลักษณะวิชำชีพตำมที่สภำวิชำชีพหรือคณะกรรมกำรวิชำชีพ

ประกำศก ำหนด แล้วแต่กรณี 
(๓) พ้ืนที่ให้บริกำรจะต้องมีพ้ืนที่เชื่อมและเปิดติดต่อถึงกันได้ และไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่

เดียวกับสถำนที่ขำยยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ หรือพ้ืนที่เดียวกับกำรประกอบอำชีพอ่ืน 
(๔) พ้ืนที่ให้บริกำรจะต้องไม่ตั้งอยู่ในสถำนที่เดียวกับสถำนพยำบำลของกระทรวง 

ทบวง กรม กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และสภำกำชำดไทย ซึ่งให้บริกำรในลักษณะเดียวกัน 

(๕) กรณีที่มีกำรให้บริกำรในอำคำรเดียวกับกำรประกอบกิจกำรอ่ืน จะต้องมีกำร
แบ่งพ้ืนที่ให้ชัดเจน และกิจกำรอ่ืนต้องไม่กระทบกระเทือนต่อกำรประกอบวิชำชีพ รวมทั้งสำมำรถ
เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวก 
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(๖) กรณีที่มีกำรให้บริกำรของลักษณะสหคลินิกหรือมีคลินิกหลำยลักษณะอยู่ใน
อำคำรเดียวกัน จะต้องมีกำรแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพ้ืนที่และลักษณะตำม
มำตรฐำนของกำรให้บริกำรนั้น 

หมวด ๒ 
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะกำรให้บริกำร 

ของสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน

ข้อ ๕  ให้โรงพยำบำลมีลักษณะตำมขนำดและจ ำนวนเตียงที่จัดให้บริกำรผู้ป่วย 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงพยำบำลขนำดใหญ่ ต้องมีจ ำนวนเตียงที่จัดให้บริกำรผู้ป่วยตั้งแต่เก้ำสิบเอ็ด
เตียงขึ้นไป

(๒) โรงพยำบำลขนำดกลำง ต้องมีจ ำนวนเตียงที่จัดให้บริกำรผู้ป่วยตั้งแต่สำมสิบเอ็ด
เตียงขึ้นไปแต่ไม่เกินเก้ำสิบเตียง 

(๓) โรงพยำบำลขนำดเล็ก ต้องมีจ ำนวนเตียงที่จัดให้บริกำรผู้ป่วยไม่เกินสำมสิบเตียง 

ข้อ ๖  โรงพยำบำล ต้องมีลักษณะโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งอยู่ในท ำเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
(๒) โครงสร้ำงของอำคำรต้องไม่ติดกับอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน 
(๓) อำคำรที่ให้บริกำรผู้ป่วยตั้งแต่สำมชั้นขึ้นไป จะต้องมีลิฟท์บรรทุกเตียงผู้ป่วย

อย่ำงน้อยหนึ่งตัว และเพ่ิมข้ึนตำมควำมเหมำะสมของจ ำนวนเตียง หรือมีทำงลำดเอียงเพ่ือควำม
สะดวกและรวดเร็วในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 

(๔) ทำงสัญจรร่วมในส่วนที่ให้บริกำรผู้ป่วย ซึ่งต้องมีกำรขนส่งผู้ป่วยโดยเตียงเข็น
ต้องกว้ำงไม่น้อยกว่ำสองเมตร ถ้ำมีระดับพ้ืนสูงต่ ำไม่เท่ำกัน ต้องมีทำงลำดเอียงซึ่งมีควำมชันไม่เกิน
สิบห้ำองศำ 

(๕) ต้องจัดสถำนที่และอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ และผู้
พิกำรแต่ละประเภทโดยอย่ำงน้อยต้องมีทำงลำดเอียง รำวเกำะ และห้องน้ ำส ำหรับผู้พิกำร 

(๖) กรณีที่มีกำรจัดสถำนที่เพ่ือกิจกำรอ่ืนซึ่งเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้
บริกำร เช่น ร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของ ให้กระท ำได้โดยอยู่ในขอบเขตที่เหมำะสมและเพียงพอส ำหรับ
กำรให้บริกำรที่จ ำเป็นแก่ผู้ป่วย เจ้ำหน้ำที่ และผู้มำใช้บริกำรของโรงพยำบำลนั้น ๆ  ทั้งนี้ กำร
จัดบริกำรอ่ืนดังกล่ำวจะต้องไม่อยู่ในบริเวณแผนกผู้ป่วยใน และแยกเป็นสัดส่วนโดยไม่ปะปนกับกำร
ให้บริกำรในบริเวณแผนกผู้ป่วยนอก 

ข้อ ๗  โรงพยำบำล ต้องมีลักษณะกำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีควำมปลอดภัย มีควำมสะดวก และเหมำะสมต่อผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรใน

กำรประกอบวิชำชีพตำมประเภทและสำขำนั้น 

กฎกระทรวง
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(๒) ได้มำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพที่สภำวิชำชีพหรือคณะกรรมกำรวิชำชีพ
ประกำศก ำหนด แล้วแต่กรณี 

(๓) ได้รับอนุญำตเป็นอำคำรสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยควบคุมอำคำร 
(๔) มีลักษณะถูกสุขลักษณะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข 
(๕) มีลักษณะเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง 
(๖) มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับควำมเห็นชอบตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๘  โรงพยำบำลทั่วไป ต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำร และระบบสนับสนุนกำร
ให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก 
(๓) แผนกผู้ป่วยใน 
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๕) แผนกเภสัชกรรม 
(๖) แผนกกำยภำพบ ำบัด 
(๗) แผนกเทคนิคกำรแพทย์ 
(๘) แผนกรังสีวิทยำ 
(๙) แผนกผ่ำตัด 
(๑๐) แผนกสูติกรรม
(๑๑) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๑๒) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ 
(๑๓) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
(๑๔) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง
(๑๕) ระบบน้ ำส ำรอง 
(๑๖) หน่วยบริกำรหรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอ่ืนตำมที่แจ้งไว้ในกำรขอ

อนุญำต
โรงพยำบำลทั่วไปขนำดเล็กอำจไม่มีหน่วยบริกำรตำม (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) 

แต่จะต้องจัดให้มีบริกำรเท่ำท่ีจ ำเป็นได้ 

ข้อ ๙  โรงพยำบำลทันตกรรม ต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำร และระบบสนับสนุน
กำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก 
(๓) แผนกผู้ป่วยใน 
(๔) แผนกเภสัชกรรม 
(๕) แผนกรังสีวิทยำ 
(๖) แผนกผ่ำตัด 
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(๗) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๘) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ 
(๙) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
(๑๐) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
(๑๑) ระบบน้ ำส ำรอง 
(๑๒) หน่วยบริกำรหรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอ่ืนตำมที่แจ้งไว้ในกำรขอ

อนุญำต 
โรงพยำบำลทันตกรรมขนำดเล็กอำจไม่มีหน่วยบริกำรตำม (๕) หรือ (๖) แต่จะต้อง

จัดให้มีบริกำรเท่ำที่จ ำเป็นได้ 

ข้อ ๑๐  โรงพยำบำลกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำร 
และระบบสนับสนุนกำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก 
(๓) แผนกผู้ป่วยใน 
(๔)๖ แผนกกำรผดุงครรภ์ 
(๕) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๖) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ 
(๗) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
(๘) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
(๙) ระบบน้ ำส ำรอง 
(๑๐) หน่วยบริกำรหรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอ่ืนตำมที่แจ้งไว้ในกำรขอ

อนุญำต 
โรงพยำบำลกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ขนำดเล็กอำจไม่มีหน่วยบริกำรตำม (๔) 

แต่จะต้องจัดให้มีบริกำรเท่ำท่ีจ ำเป็นได้ 

ข้อ ๑๑  โรงพยำบำลกำยภำพบ ำบัด ต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำร และระบบ
สนับสนุนกำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก 
(๓) แผนกผู้ป่วยใน 
(๔) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๕) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ 
(๖) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
(๗) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง
(๘) ระบบน้ ำส ำรอง 

๖ ข้อ ๑๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำร
ให้บริกำรของสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวง

๔๙
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(๙) หน่วยบริกำรหรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอื่นตำมท่ีแจ้งไว้ในกำรขออนุญำต 

ข้อ ๑๒๗  โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำรและระบบ
สนับสนุนกำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก 
(๓) แผนกผู้ป่วยใน 
(๔) แผนกเภสัชกรรมไทย 
(๕) แผนกกำรผดุงครรภ์ไทย 
(๖) แผนกกำรนวดไทย 
(๗) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๘) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ 
(๙) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
(๑๐) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
(๑๑) ระบบน้ ำส ำรอง
(๑๒) หน่วยบริกำรหรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอื่นตำมที่แจ้งไว้ในกำรขอ

อนุญำต 
โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยขนำดเล็กอำจไม่มีหน่วยบริกำรตำม (๕) หรือ (๖) 

แต่จะต้องจัดให้มีบริกำรเท่ำที่จ ำเป็นได้ 
 
ข้อ ๑๒/๑๘  โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำร

และระบบสนับสนุนกำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก
(๓) แผนกผู้ป่วยใน 
(๔) แผนกเภสัชกรรมไทย 
(๕) แผนกกำรผดุงครรภ์ไทยประยุกต์
(๖) แผนกหัตถเวชกรรมไทย 
(๗) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๘) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ 
(๙) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
(๑๐) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
(๑๑) ระบบน้ ำส ำรอง 

๗ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำร
ให้บริกำรของสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘ ข้อ ๑๒/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำร
ของสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๑๒) หน่วยบริกำรหรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอ่ืนตำมที่แจ้งไว้ในกำรขอ
อนุญำต 

โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ขนำดเล็กอำจไม่มีหน่วยบริกำรตำม (๕) 
แต่จะต้องจัดให้มีบริกำรเท่ำที่จ ำเป็นได้ 

ข้อ ๑๓  โรงพยำบำลเฉพำะทำง ต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำร และระบบสนับสนุน
กำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก
(๓) แผนกผู้ป่วยใน 
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๕) แผนกเภสัชกรรม 
(๖) แผนกเทคนิคกำรแพทย์ 
(๗) แผนกรังสีวิทยำ 
(๘) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๙) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ 
(๑๐) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
(๑๑) ระบบน้ ำส ำรอง 
(๑๒) หน่วยบริกำรหรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอ่ืนตำมที่แจ้งไว้ในกำรขอ

อนุญำต 
โรงพยำบำลเฉพำะทำงขนำดเล็กอำจไม่มีหน่วยบริกำรตำม (๖) หรือ (๗) แต่จะต้อง

จัดให้มีบริกำรเท่ำที่จ ำเป็นได้ 

ข้อ ๑๔  โรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วย ต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำร และ
ระบบสนับสนุนกำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก
(๓) แผนกผู้ป่วยใน 
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๕) แผนกเภสัชกรรม 
(๖) แผนกเทคนิคกำรแพทย์ 
(๗) แผนกรังสีวิทยำ 
(๘) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๙) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ 
(๑๐) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง
(๑๑) ระบบน้ ำส ำรอง 
(๑๒) หน่วยบริกำรหรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอ่ืนตำมที่แจ้งไว้ในกำรขอ

อนุญำต

กฎกระทรวง

๕๑
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โรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วยขนำดเล็กอำจไม่มีหน่วยบริกำรตำม (๖) หรือ (๗) 
แต่จะต้องจัดให้มีบริกำรเท่ำท่ีจ ำเป็นได้ 

บทเฉพำะกำล 

ข้อ ๑๕  ให้สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน และสถำนพยำบำล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยลักษณะของสถำนพยำบำล และลักษณะกำร
ให้บริกำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน หรือ
สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนตำมกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ 

(๑) คลินิกเวชกรรมเฉพำะทำง ให้เป็นคลินิกเฉพำะทำง 
(๒) คลินิกทันตกรรมเฉพำะทำง ให้เป็นคลินิกเฉพำะทำง 
(๓) คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้เป็นคลินิกกำรแพทย์แผนไทย 
(๔) สถำนพยำบำลเวชกรรมทั่วไป ให้เป็นโรงพยำบำลทั่วไปขนำดเล็ก 
(๕) สถำนพยำบำลเวชกรรมเฉพำะทำง ให้เป็นโรงพยำบำลเฉพำะทำงขนำดเล็ก 
(๖) สถำนพยำบำลทันตกรรมทั่วไปและสถำนพยำบำลทันตกรรมเฉพำะทำง ให้เป็น

โรงพยำบำลทันตกรรมขนำดเล็ก 
(๗) สถำนพยำบำลกำรผดุงครรภ์ ให้เป็นโรงพยำบำลกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์

ขนำดเล็ก 
(๘) สถำนพยำบำลผู้ป่วยเรื้อรัง ให้เป็นโรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วยขนำดเล็ก 
(๙) สถำนพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย ให้เป็นโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยขนำดเล็ก 
(๑๐) สถำนพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้เป็นโรงพยำบำลกำรแพทย์แผน

ไทยขนำดเล็ก 

ข้อ ๑๖  สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนตำมข้อ ๑๕ ซึ่งได้รับ
ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลและใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลอยู่ในวันก่อน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต้องด ำเนินกำรให้มีลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะกำรให้บริกำรตำม
กฎกระทรวงนี้ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ข้อ ๑๗  สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนตำมข้อ ๑๕ ซึ่งได้รับใบอนุญำต

ให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล และใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต้องด ำเนินกำรให้มีลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะกำรให้บริกำร รวมทั้งจัดให้
มีหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรตำมกฎกระทรวงนี้ภำยในสองปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่โรงพยำบำลขนำดเล็กตำมข้อ ๕ (๓) มิให้น ำลักษณะโดยทั่วไปตำม
ข้อ ๖ (๒) มำใช้บังคับ  แต่ทั้งนี้ มิให้โรงพยำบำลขนำดเล็กเพ่ิมจ ำนวนเตียงรับบริกำรเกินกว่ำที่ก ำหนด
ไว้ในใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

คณะกศำสตรำจำรรรมกำรกย์รัชฤษฎตะีก  ำ   รัช  ตะ     นำ   ว ิน  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎกระทรวงว่ำด้วยลักษณะ
ของสถำนพยำบำล และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังมีสำระไม่ครอบคลุม
ถึงสำขำกำรประกอบโรคศิลปะที่เพ่ิมขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบโรคศิลปะ ประกอบกับ
ลักษณะของสถำนพยำบำล และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลมีกำรพัฒนำ และมีควำม
เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง  ดังนั้น เพ่ือให้กำรก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล และลักษณะกำร
ให้บริกำรของสถำนพยำบำลเป็นไปโดยเหมำะสม และสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน  จึง
จ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒๙ 

ข้อ ๘  ให้คลินิกกำรแพทย์แผนไทยที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ และโรงพยำบำลกำรแพทย์
แผนไทยที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตำมกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะ
กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เป็นคลินิก
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ตำมกฎกระทรวงก ำหนด
ลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี โดยโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องจัดให้มี
หน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรตำมกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล
และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้ ภำยใน
สองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของ
สถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำร
สถำนพยำบำลของผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ต้องด ำเนินกำรในลักษณะของคลินิกกำรแพทย์แผนไทยหรือโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย 
แต่กำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยและกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มี
ควำมแตกต่ำงกัน สมควรแยกสถำนพยำบำลที่ด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย
และสถำนพยำบำลที่ด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกจำกกัน  ดังนั้น 
เพ่ือให้กำรก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลดังกล่ำว
เป็นไปโดยเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหน่วย
บริกำรของโรงพยำบำลกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

๙ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๖ ก/หน้ำ ๑/๘ กุมภำพันธ ์๒๕๖๒

กฎกระทรวง

๕๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวง 
กำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ 

หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๓๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและ
เวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า สถานพยาบาล

ประเภทคลินิกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ให้บริการของสถานพยาบาล 

“สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า สถานพยาบาล
ประเภทโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ให้บริการของสถานพยาบาล 

หมวด ๑ 
เครื่องมอื เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล 

ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

ข้อ ๓  คลินิกต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ทั่วไปที่จำเป็น ใน
จำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็น
ระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสำรองเพ่ือป้องกัน
ข้อมูลสูญหาย ซึ่งอาจจัดแยกเป็นแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได้ 

(๒) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อ่ืน 
(๓) เครื่องใช้ทั่วไปที่ใช้ในการตรวจรักษาและบริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ที่นั่งพักรอของ

ผู้ป่วย เตียงตรวจโรค และอ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ 
(๔) เครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับควบคุมการติดเชื้อในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ 

เช่น เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ในการทำความสะอาด หม้อต้ม หม้อนึ่ง หม้อนึ่งอบความดันที่มี

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๒๖ ก/หน้า ๓๓/๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

กฎ
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๕๔



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ตู้ที่มิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อม
ใช้งาน เช่น ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

(๕) อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้แก่ ถุงบีบลมเพ่ือช่วยหายใจพร้อมหน้ากาก
ครอบช่วยการหายใจ ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนที่ใช้ในการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตามลักษณะ
ของคลินิก 

ข้อ ๔  คลินิกต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จำเป็น ประจำ
คลินิกตามลักษณะของคลินิก ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) คลินิกเวชกรรม ต้องจัดให้มี 
(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(ข) ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนที่จำเป็น โดยมีจำนวนรายการและปริมาณที่เพียงพอ 
(ค) ตู้เย็นสำหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อ่ืน 
(ง) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ให้มี

สถานที่หรือตู้เก็บที่มั่นคงและปลอดภัย มีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
(จ) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 

(๒) คลินิกทันตกรรม ต้องจัดให้มี 
(ก) ยูนิตทำฟัน ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูด

น้ำลาย ระบบน้ำบ้วนปาก และเก้าอ้ีคนไข้ 
(ข) เก้าอ้ีทันตแพทย์ และเก้าอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(ค) เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(ง) หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(จ) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน 

ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ำลาย และเครื่ องมืออุปกรณ์อ่ืนตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

(๓)๒ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องจัดให้มี 
(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(ข) ชุดตรวจครรภ์ ชุดทำคลอด ชุดตรวจหลังคลอด และเครื่องฟังเสียงหัวใจ

เด็กในกรณีท่ีมีบริการ 
(ค) ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนที่จำเป็น โดยมีจำนวนรายการและปริมาณที่เพียงพอ

ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(ง) ตู้เย็นสำหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อ่ืน 
(จ) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 

(๔) คลินิกกายภาพบำบัดต้องจัดให้มี 
(ก ) เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ ที่ ใช้ ในการตรวจประเมิน  และวินิ จฉัยทาง

กายภาพบำบดั เช่น โกนิโอมิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟัง 

๒ ข้อ ๔ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กฎกระทรวง

๕๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ข) เครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบำบัด รวมทั้ งเครื่องมือไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

(๕) คลินิกเทคนิคการแพทย์ ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และน้ำยาตามมาตรฐานการ

ประกอบวิชาชีพของประเภทของการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ 
(ข) ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอย่างและน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ 

(๖)๓ คลินิกการแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การนวดไทยตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพใน

กรณีท่ีมีบริการ 
(ค) ชุดเคร่ืองมือและอุปกรณ์การอบและประคบสมุนไพรตามมาตรฐานการ

ประกอบวิชาชีพในกรณีที่มีบริการ 
(ง) ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนที่จำเป็น โดยมีจำนวนรายการและปริมาณที่เพียงพอ 

(๖/๑)๔ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องจัดให้มี 
(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบ

วิชาชีพ 
(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การนวดไทยแบบราชสำนักตามมาตรฐาน

การประกอบวิชาชีพ
(ค) ชุดเคร่ืองมือและอุปกรณ์การอบและประคบสมุนไพรตามมาตรฐาน

การประกอบวิชาชีพในกรณีที่มีบริการ
(ง) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การผดุงครรภ์ไทยประยุกต์ตามมาตรฐาน

การประกอบวิชาชีพในกรณีที่มีบริการ 
(จ) ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนที่จำเป็น โดยมีจำนวนรายการและปริมาณที่

เพียงพอ
(๗) คลินิกการประกอบโรคศิลปะ ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ 

หรือยานพาหนะที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตประกาศกำหนดโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล

(๘) คลินิกเฉพาะทาง ต้องจัดให้มี 
(ก) ชุดอุปกรณ์เช่นเดียวกับคลินิกลักษณะนั้น ๆ
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับบริการเฉพาะในสาขาที่ขอ

อนุญาตให้บริการ 
(๙) สหคลินิกต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ครบถ้วนตามลักษณะ

ของคลินิกท่ีขออนุญาตให้บริการ 

๓ ข้อ ๔ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔ ข้อ ๔ (๖/๑) เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ยาและเวชภัณฑ์ 
หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
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หมวด ๒ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำ 

สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

ข้อ ๕  โรงพยาบาลต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ทั่วไปที่จำเป็น
ประจำหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เครื่องมือและเครื่องใช้ทั่วไปในแต่ละหน่วยบริการ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอ้ี อ่าง
ฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

(๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่ต้องจัดให้มีในแต่ละหน่วยบริการต้อง
เหมาะสมกับลักษณะการให้บริการ 

(๓) รถเข็นนอนและรถเข็นนั่งสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 
ข้อ ๖  โรงพยาบาลทั่วไปต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และ

ยานพาหนะเฉพาะที่จำเป็นประจำแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ ในจำนวนที่
เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียน ต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง 
ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มี
ระบบข้อมูลสำรองเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอก ต้องจัดให้มี 
(ก) ชุดตรวจโรคทั่วไปและชุดตรวจโรคเฉพาะทาง 
(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) เครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงของร่างกาย 

(๓) แผนกผู้ป่วยใน ต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์ประจำหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพ ชุดทำแผลฉีดยา ชุดให้ยาผู้ป่วย ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม และชุดตรวจร่างกายเบื้องต้น 
(ข) อุปกรณ์ประจำเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และมีระบบเรียกพยาบาล 
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องจัดให้มี 

(ก) ชุดตรวจโรคทั่วไป 
(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
(ค) เครื่องกระตุกหัวใจ 
(ง) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(จ) ชุดใส่ท่อหายใจ และช่วยหายใจ 
(ฉ) ชุดและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เช่น การล้างสารพิษ การดามกระดูก

เบื้องต้น ชุดห้ามเลือด และชุดล้างท้อง 

กฎกระทรวง

๕๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ช) ชุดรักษาฉุกเฉิน เช่น ชุดเจาะปอด ชุดเจาะคอ ชุดให้น้ำเกลือโดยทางผ่าเส้น
เลือดและโคมไฟส่องเฉพาะที่ 

(ซ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มอืเปิดปิดน้ำ 
(ฌ) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสำรอง 

(๕) แผนกเภสัชกรรม ต้องจัดให้มี 
(ก) ตู้เย็นสำหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อ่ืนหรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิพร้อม

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
(ข) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ให้มี

สถานที่หรือตู้เก็บที่มีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ค) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 
(ง) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อ่ืน 

(๖) แผนกกายภาพบำบัด ต้องจัดให้มี 
(ก ) เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ ที่ ใช้ ในการตรวจประเมิน  และวินิ จฉัยทาง

กายภาพบำบัด เช่น โกนิโอมเิตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟัง 
(ข) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัด รวมถึงเครื่องมือไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(๗) แผนกเทคนิคการแพทย์ ต้องจัดให้มี 

(ก) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและน้ำยาตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพของประเภทการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ 

(ข) ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอย่างและน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์
(๘) แผนกรังสีวิทยา ต้องจัดให้มี 

(ก) อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรังสี 
(ข) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(ค) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อยหนึ่งชุด 
(ง) เครื่องล้างฟิล์ม 
(จ) ตู้อ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล 
(ฉ) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ช) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน 

(๙) แผนกผ่าตัด ต้องจัดให้มี 
(ก) เตียงและโคมไฟผ่าตัดแบบมาตรฐานใช้ในการผ่าตัดทุกห้องที่ใช้งานผ่าตัด 
(ข) เครื่องดมยาสลบที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ และระบบแก๊สทางการแพทย์

ซึ่งมีสัญญาณเตือนอันตรายทุกห้องท่ีขออนุญาตใช้งาน 
(ค) ถังออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะสำรองพร้อมใช้งาน 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง 
(จ) เครื่องมือผ่าตัดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และเพียงพอสำหรับการผ่าตัด

ตามสาขาโรค 
(ฉ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ 
(ช) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
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(ซ) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสำรอง 
(๑๐) แผนกสูติกรรม ต้องจัดให้มี

(ก) เตียงทำคลอดและโคมไฟ 
(ข) เตียงรอคลอดอย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงทำคลอดหนึ่งเตียง 
(ค) เตียงทารกแรกเกิด 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง 
(จ) ระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ฉ) เครื่องมือทำคลอดจำนวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(ช) เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์ 
(ซ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ 
(ฌ) อ่างอาบน้ำทารก 
(ญ) เครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิด 

(๑๑) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และต้องจัดให้ม ี

(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดตั้งบนหลังคารถ 
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจำรถ 
(จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และทำแผล 

(๑๒) ระบบควบคุมการติดเชื้อ ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 
(ข) อ่างและบริเวณท่ีเพียงพอสำหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันหรือระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สที่มี

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(ง) ตู้ที่มิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อม

ใช้งาน 
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ฉ) อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ 
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 

(๑๓) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๑๔) ระบบไฟฟ้าสำรองต้องจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกำลังเพียงพอสำหรับ

อุปกรณ์ท่ีจำเป็นและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น 
(๑๕) ระบบน้ำสำรองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ำสำรองขนาดที่เพียงพอสำหรับการใช้ที่

จำเป็น
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอ่ืนเพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่ง 

โรงพยาบาลทั่วไปต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จำเป็นประจำแต่ละหน่วย
บริการและระบบสนับสนุนการให้บริการเพิ่มเติม ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) หอผู้ป่วยหนัก ต้องจัดให้มี 
(ก) หน่วยปฏิบัติการพยาบาล 
(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างน้อยหนึ่งชุด และ

เพ่ิมข้ึนหนึ่งชุดทุก ๆ ห้าเตียง
(ค) เครื่องตรวจสอบการเต้นของหัวใจอย่างน้อยหนึ่งเครื่องต่อสองเตียง 
(ง) เครื่องช่วยหายใจอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง และเพ่ิมขึ้นหนึ่งเครื่องทุก ๆ สามเตียง 
(จ) เครื่องกระตุกหัวใจ 
(ฉ) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจครบทุกเตียง 
(ช) เตียงนอนแบบมาตรฐาน ซึ่งปรับศีรษะและปลายเท้าสูงต่ำได้ 
(ซ) ระบบเรียกพยาบาลประจำเตียงผู้ป่วย 

(๒) ห้องให้การรักษาต้องจัดให้มีเตียง และอุปกรณ์ทำแผล ฉีดยา ใส่เฝือก ให้เลือด
และให้น้ำเกลือ 

(๓) ห้องผ่าตัดเล็กต้องจัดให้มีเตียงและโคมไฟผ่าตัด ชุดเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป ตู้เก็บ
อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ และระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสำรอง 

(๔) ห้องตรวจภายในและขูดมดลูก ต้องจัดให้มี 
(ก) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอย่างน้อยหนึ่งชุด 
(ข) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ โคมไฟหรืออุปกรณ์แสง

สว่างเพ่ือการตรวจภายใน 
(ค) เตียงสำหรับใช้ตรวจภายในและใช้ขูดมดลูก 
(ง) ชุดตรวจภายในและขูดมดลูกท่ีได้มาตรฐานทางการแพทย์
(จ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ 

(๕) ห้องทารกหลังคลอด ต้องจัดให้มี 
(ก) เตียงทารกหลังคลอด และตู้อบทารกคลอดก่อนกำหนด 
(ข) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ค) อ่างอาบน้ำทารก 
(ง) เครื่องรักษาทารกตัวเหลืองด้วยแสง 

(๖) ห้องทันตกรรม ต้องจัดให้มี
(ก) ยูนิตทำฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูด

น้ำลาย ระบบน้ำบ้วนปาก และเก้าอ้ีคนไข้ 
(ข) เก้าอ้ีทันตแพทย์ และเก้าอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(ค) เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(ง) หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(จ) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน 

ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ำลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืนตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

(๗) ห้องไตเทียม ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องล้างไต 
(ข) เครื่องผลิตน้ำสำหรับล้างไต
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(ค) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
(ง) เครื่องดดูเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(จ) เครื่องกระตุกหัวใจประจำโรงพยาบาลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยสะดวก 

(๘) ห้องซักฟอก ต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์ซักรีด 
(ข) อุปกรณ์ซักฟอกผ้าติดเชื้อ 
(ค) ตู้เก็บเสื้อผ้า 
(ง) อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน 

(๙) ห้องโภชนาการ ต้องจัดให้มี 
(ก) โต๊ะเตรียมอาหารที่สะอาด 
(ข) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารและจัดส่งอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ 
(ค) อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องดูดควัน และอุปกรณ์ป้องกันแมลงและสัตว์

รบกวน 
(ง) ตู้เก็บอาหารที่สะอาดและมิดชิด 
(จ) เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าทีต่ามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

(๑๐) ห้องพักศพที่ให้บริการเก็บศพตั้งแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงข้ึนไป ต้องจัดให้มี 
(ก) ตู้เย็นสำหรับเก็บศพ 
(ข) รถเข็นศพ 

(๑๑) ยานพาหนะสำหรับให้บริการนอกโรงพยาบาลต้องมีมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
(ก) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ต้องมีเครื่องเอกซเรย์เ พ่ือการตรวจวินิจฉัย พร้อม

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หรือหน่วยงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย และหากมีการให้บริการชันสูตรร่วมด้วย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้อนุญาต
ประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

(ข) รถทันตกรรมที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้อนุญาตประกาศกำหนดโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

(ค) รถปฏิบัติการชันสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้อนุญาตประกาศกำหนดโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

ข้อ ๗  โรงพยาบาลทันตกรรมต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และ
ยานพาหนะเฉพาะที่จำเป็นประจำแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ ในจำนวนที่
เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง 
ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มี
ระบบข้อมูลสำรองเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอก ต้องจัดให้มี 
(ก) ยูนิตทำฟัน ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูด

น้ำลาย ระบบน้ำบ้วนปาก และเก้าอ้ีคนไข้ 

กฎกระทรวง
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(ข) เก้าอ้ีทันตแพทย์ และเก้าอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(ค) เครื่องเอกซเรย์ฟนัที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(ง) หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(จ) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน 

ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ำลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืนตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

(๓) แผนกผู้ป่วยใน ต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์ประจำหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพ ชุดให้ยาผู้ป่วย และตู้เก็บเวชภัณฑ์ 
(ข) อุปกรณ์ประจำเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 

เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และระบบเรียกพยาบาล 
(๔) แผนกเภสัชกรรม ต้องจัดให้มี 

(ก) ตู้เย็นสำหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อ่ืนหรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ พร้อม
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 

(ข) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ให้มี
สถานที่หรือตู้เก็บที่มีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

(ค) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 
(ง) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อ่ืน 

(๕) แผนกรังสีวิทยา ต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรังสี 
(ข) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(ค) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อยหนึ่งชุด 
(ง) เครื่องล้างฟิล์ม 
(จ) ตู้อ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล 
(ฉ) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ช) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน 

(๖) แผนกผ่าตัด ต้องจัดให้มี
(ก) เตียงและโคมไฟผ่าตัดแบบมาตรฐานใช้ในการผ่าตัดประจำทุกห้องที่ใช้งาน

ผ่าตัด 
(ข) เครื่องดมยาสลบที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และระบบแก๊สทางการแพทย์

ซึ่งมีสัญญาณเตือนอันตรายทุกห้องท่ีขออนุญาตใช้งาน 
(ค) ถังออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะสำรองพร้อมใช้งาน 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง 
(จ) เครื่องมือผ่าตัดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และเพียงพอสำหรับการผ่าตัด

ตามสาขาโรค 
(ฉ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ 
(ช) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ซ) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสำรอง 
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(๗) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และต้องจัดให้มี 

(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดตั้งบนหลังคารถ 
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจำรถ 
(จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และทำแผล

(๘) ระบบควบคุมการติดเชื้อ ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 
(ข) อ่างและบริเวณท่ีเพียงพอสำหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(ง) ตู้ที่มิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน 
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ฉ) อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ 
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 

(๙) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๑๐) ระบบไฟฟ้าสำรองต้องจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกำลังเพียงพอสำหรับ

อุปกรณ์ท่ีจำเป็น และติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น 
(๑๑) ระบบน้ำสำรองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ำสำรองขนาดที่เพียงพอสำหรับการใช้ที่

จำเป็น 
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอ่ืนเพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่ง 

โรงพยาบาลทันตกรรมต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จำเป็นประจำแต่ละ
หน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการเพ่ิมเติม ในจำนวนที่ เหมาะสมและเพียงพอ
เช่นเดียวกับท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม 

ข้อ ๘  โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยา และเวชภัณฑ์ และยานพาหนะเฉพาะที่จำเป็นประจำแต่ละหน่วยบริการที่เป็นแผนกบริการประจำ 
ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง 
ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มี
ระบบข้อมูลสำรองเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอก ต้องจัดให้มี 
(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(ข) ชุดตรวจครรภ์ ชุดทำคลอด ชุดตรวจหลังคลอด และเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก 
(ค) เตียงตรวจครรภ์ 
(ง) ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนที่จำเป็น โดยมีจำนวนรายการและปริมาณที่เพียงพอ

ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

กฎกระทรวง
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(จ) ตู้เย็นสำหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อ่ืน 
(ฉ) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 

(๓) แผนกผู้ป่วยใน ต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์ประจำหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพชุดให้ยาผู้ป่วย และตู้เก็บเวชภัณฑ์ 
(ข) อุปกรณ์ประจำเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 

เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และระบบเรียกพยาบาล 
(๔) แผนกสูติกรรม ต้องจัดให้มี 

(ก) เตียงรอคลอดอย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงทำคลอดหนึ่งเตียง 
(ข) เตียงทำคลอดและโคมไฟ 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) เครื่องมือทำคลอดจำนวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(จ) เครื่องตรวจครรภ์ 
(ฉ) เตียงทารกแรกเกิด 
(ช) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ 
(ซ) อุปกรณ์สำหรับอาบน้ำทารก 
(ฌ) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพที่นำมาใช้ได้โดยสะดวก 
(ญ) เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์ 

(๕) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และต้องจัดให้มี 

(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดตั้งบนหลังคารถ 
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจำรถ 
(จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และทำแผล 

(๖) ระบบควบคุมการติดเชื้อ ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 
(ข) อ่างและบริเวณท่ีเพียงพอสำหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(ง) ตู้ที่มิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน 
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ฉ) อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ 
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 

(๗) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๘) ระบบไฟฟ้าสำรองต้องจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกำลังเพียงพอสำหรับอุปกรณ์

ที่จำเป็นและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น 
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(๙) ระบบน้ำสำรองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ำสำรองขนาดที่เพียงพอสำหรับการใช้ที่
จำเป็น 

ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอ่ืนเพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่ง 
โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่
จำเป็นประจำแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการเพ่ิมเติม ในจำนวนที่เหมาะสมและ
เพียงพอเช่นเดียวกับท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม 

ข้อ ๙  โรงพยาบาลกายภาพบำบัดต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์
และยานพาหนะเฉพาะที่จำเป็นประจำแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ ใน
จำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้  ชั้น หรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง 
ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มี
ระบบข้อมูลสำรองเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอก ต้องจัดให้มี 
(ก ) เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ ที่ ใช้ ในการตรวจประเมิน  และวินิ จฉัยทาง

กายภาพบำบัด เช่น โกนิโอมิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟัง 
(ข) เครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบำบัด รวมทั้ งเครื่องมือไฟฟ้า และ

อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(๓) แผนกผู้ป่วยใน ต้องจัดให้มี 

(ก) อุปกรณ์ประจำหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ ชุดให้ยาผู้ป่วย และตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม 

(ข) อุปกรณ์ประจำเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และมีระบบเรียกพยาบาล 

(๔) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และต้องจัดให้มี 

(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดตั้งบนหลังคารถ 
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจำรถ 
(จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และทำแผล 

(๕) ระบบควบคุมการติดเชื้อ ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 
(ข) อ่างและบริเวณท่ีเพียงพอสำหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(ง) ตู้ที่มิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน 
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ฉ) อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ 
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 

กฎกระทรวง
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(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 
(๖) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๗) ระบบไฟฟ้าสำรองต้องจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกำลังเพียงพอสำหรับอุปกรณ์

ที่จำเป็นและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น 
(๘) ระบบน้ำสำรองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ำสำรองขนาดที่เพียงพอสำหรับการใช้ที่

จำเป็น 
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอ่ืนเพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่ง 

โรงพยาบาลกายภาพบำบัดต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จำเป็นประจำแต่
ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการเพ่ิมเติม ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ
เช่นเดียวกับท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐๕  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและ
เวชภัณฑ์ และยานพาหนะเฉพาะที่จำเป็นประจำแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ
ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง
ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ต้องจัดให้มี
ระบบข้อมูลสำรองเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้ม ี
(ก) เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การนวดไทยตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(ค) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การอบและประคบสมุนไพรตามมาตรฐานการ

ประกอบวิชาชีพ 
(ง) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(จ) เครือ่งชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงของร่างกาย 

(๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์ประจำหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ชุดให้ยา

ผู้ป่วย และตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม 
(ข) อุปกรณ์ประจำเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 

เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(๔) แผนกเภสัชกรรมไทยต้องจัดให้มี 

(ก) ตู้เก็บยาแผนไทย 
(ข) เครื่องชั่งตวงวัดยา 
(ค) อุปกรณ์ต้มยา ในกรณีที่มีบริการยาต้ม 

(๕) แผนกการผดุงครรภ์ไทยต้องจัดให้มี 
(ก) เตียงตรวจครรภ์ 
(ข) ยาแผนไทยทีใ่ช้สำหรับการผดุงครรภ์ไทย 

๕ ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใ ช้ยาและ
เวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะท่ีจำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(ค) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การผดุงครรภ์ไทยตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ 

(๖) แผนกการนวดไทยต้องจัดให้มี 
(ก) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การนวดไทยตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การอบและประคบสมุนไพรตามมาตรฐานการ

ประกอบวิชาชีพ 
(๗) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติและต้องจัดให้มี 
(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดตั้งบนหลังคารถ 
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ประจำรถ 

(๘) ระบบควบคุมการติดเชื้อต้องจัดให้ม ี
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 
(ข) อ่างและบริเวณท่ีเพียงพอสำหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(ง) ตู้ที่มิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน 
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ฉ) อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ 
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 

(๙) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๑๐) ระบบไฟฟ้าสำรองต้องจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังเพียงพอสำหรับ

อุปกรณ์ท่ีจำเป็นและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น 
(๑๑) ระบบน้ำสำรองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ำสำรองขนาดที่เพียงพอสำหรับการใช้ที่

จำเป็น 
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอ่ืนเพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่ง 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จำเป็นประจำ
แต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการเพ่ิมเติมในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ
เช่นเดียวกับท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐/๑๖  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยาและเวชภัณฑ์ และยานพาหนะเฉพาะที่จำเป็นประจำแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการ
ให้บริการในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

๖ ข้อ ๑๐/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ยาและเวชภัณฑ์ 
หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง
ปลอดภัยและต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ต้องจัดให้มี
ระบบข้อมูลสำรองเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบ

วิชาชีพ 
(ข) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ค) เครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงของร่างกาย 

(๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์ประจำหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ชุดทำแผล 

ชุดให้ยาผู้ป่วย ตู้เก็บเวชภัณฑ์ท่ีเหมาะสม และชุดตรวจร่างกายเบื้องต้น 
(ข) อุปกรณ์ประจำเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(๔) แผนกเภสัชกรรมไทยต้องจัดให้มี 

(ก) ตู้เก็บยาแผนไทย 
(ข) เครื่องชั่งตวงวัดยา และอุปกรณ์การนับเม็ดยา
(ค) อุปกรณ์ต้มยา ในกรณีที่มีบริการยาต้ม 

(๕) แผนการผดุงครรภ์ไทยประยุกต์ต้องจัดให้มี 
(ก) เตียงตรวจครรภ์ 
(ข) ยาแผนไทยที่ใช้สำหรับการผดุงครรภ์ไทยประยุกต์ 
(ค) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การผดุงครรภ์ไทยประยุกต์ตามมาตรฐานการ

ประกอบวิชาชีพ 
(๖) แผนกหัตถเวชกรรมไทยต้องจัดให้ม ี

(ก) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การนวดไทยแบบราชสำนักตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพ 

(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การอบและประคบสมุนไพรตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพ 

(๗) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติและต้องจัดให้มี 

(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดตั้งบนหลังคารถ 
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ประจำรถ 

(๘) ระบบควบคุมการติดเชื้อต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 
(ข) อ่างและบริเวณท่ีเพียงพอสำหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(ง) ตู้ที่มิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน 
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(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ฉ) อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ 
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของที่ใช้แล้ว 

(๙) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๑๐) ระบบไฟฟ้าสำรองต้องจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังเพียงพอสำหรับ

อุปกรณ์ท่ีจำเป็นและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น 
(๑๑) ระบบน้ำสำรองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ำสำรองขนาดที่เพียงพอสำหรับการใช้ที่

จำเป็น 
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอ่ืนเพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่ง 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่
จำเป็นประจำแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการเพ่ิมเติมในจำนวนที่เหมาะสมและ
เพียงพอเช่นเดียวกับท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑  โรงพยาบาลเฉพาะทางและโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยต้องจัดให้ มี
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และยานพาหนะเฉพาะท่ีจำเป็นประจำแต่ละหน่วยบริการและ
ระบบสนับสนุนการให้บริการ ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ โดย
อนุโลม 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๒  สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งได้รับ ใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการจัดให้มีชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ และยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๓  สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ ต้องดำเนินการจัดให้มีชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่
จำเป็นประจำสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มี
ผลใช้บังคับ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ศาสตราจารย์รัชตะ  รัชตะนาวิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

กฎกระทรวง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีการปรับปรุงการกำหนด
ลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนั้น เพ่ือให้
การกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่ จำเป็นประจำ
สถานพยาบาลเป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกัน  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็น
ประจำสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยแยกสถานพยาบาลที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและสถานพยาบาล
ที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกจากกัน  ดังนั้น เพื่อให้การกำหนด
ชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล
ดังกล่าว เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับสมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมการกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็น
ประจำคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้สอดคล้องกับการดำเนินการในปัจจุบัน  จึงจำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 

๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๖ ก/หน้า ๕/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

กฎ
กร

ะท
รว

ง

๗๐
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กฎกระทรวง 
ก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล 

พ.ศ. ๒๕๕๘๑

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๑๘ (๔) และมำตรำ ๓๕ (๑) 
แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่ำด้วยวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพใน
สถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำล

ประเภทคลินิกตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล และลักษณะกำร
ให้บริกำรของสถำนพยำบำล 

“สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำล
ประเภทโรงพยำบำลตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล และลักษณะกำร
ให้บริกำรของสถำนพยำบำล 

หมวด ๑ 
ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 

ข้อ ๓  คลินิกดังต่อไปนี้ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพปฏิบัติงำนตลอดเวลำที่เปิดท ำ
กำรตำมรำยชื่อในหนังสือแสดงควำมจ ำนงเป็นผู้ปฏิบัติงำนในคลินิกของผู้รับอนุญำตตำมแบบที่ผู้
อนุญำตก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ จ ำนวนอย่ำงน้อยหนึ่งคน 

(๑) คลินิกเวชกรรม ต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
(๒) คลินิกทันตกรรม ต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม 
(๓) คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและ

กำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล ชั้นหนึ่ง 
(๔) คลินิกกำยภำพบ ำบัด ต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
(๕) คลินิกเทคนิคกำรแพทย์ ต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ 
(๖)๒ คลินิกกำรแพทย์แผนไทยต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๒๖ ก/หน้ำ ๕๐/๒ เมษำยน ๒๕๕๘ 
๒ ข้อ ๓ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพใน

สถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กฎกระทรวง

๗๑
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(๖/๑)๓ คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์
แผนไทยประยุกต์ 

(๗) คลินิกกำรประกอบโรคศิลปะ ต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะตำมท่ีได้รับอนุญำต 
(๘) คลินิกเฉพำะทำง ต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพเฉพำะทำงตำมที่ได้รับอนุญำต 
(๙) สหคลินิก ต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพทุกวิชำชีพตำมท่ีได้รับอนุญำต 
ในกรณีที่คลินิกตำมวรรคหนึ่งท ำกำรประกอบวิชำชีพโดยอำศัยศำสตร์หรือควำมรู้

จำกต่ำงประเทศซึ่งวิชำชีพนั้นยังมิได้มีกฎหมำยรับรองในประเทศไทยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประกอบโรคศิลปะ ต้องจัดให้มีบุคคลที่ได้รับอนุญำตให้ท ำกำรประกอบโรคศิลปะดังกล่ำวร่วมด้วย 

หมวด ๒ 
ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 

ข้อ ๔  โรงพยำบำลทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพปฏิบัติงำนเต็มเวลำหรือบำง
เวลำในเวลำที่เปิดท ำกำรระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ ถึง ๒๐.๐๐ นำฬิกำ โดยมีจ ำนวนขั้นต่ ำตำม
จ ำนวนเตียงที่ขออนุญำตเปิดด ำเนินกำร ตำมท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงที่ ๑ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕  โรงพยำบำลทันตกรรมต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพปฏิบัติงำนเต็มเวลำหรือ
บำงเวลำในเวลำที่เปิดท ำกำรระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ ถึง ๒๐.๐๐ นำฬิกำ โดยมีจ ำนวนขั้นต่ ำ
ตำมจ ำนวนเตียงที่ขออนุญำตเปิดด ำเนินกำร ตำมท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงที่ ๒ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖  โรงพยำบำลกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพ
ปฏิบัติงำนเต็มเวลำหรือบำงเวลำในเวลำที่เปิดท ำกำรระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ ถึง ๒๐.๐๐ 
นำฬิกำ โดยมีจ ำนวนขั้นต่ ำตำมจ ำนวนเตียงที่ขออนุญำตเปิดด ำเนินกำร ตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่ ๓ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๗  โรงพยำบำลกำยภำพบ ำบัดต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพปฏิบัติงำนเต็มเวลำ
หรือบำงเวลำในเวลำที่เปิดท ำกำรระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ ถึง ๒๐.๐๐ นำฬิกำ โดยมีจ ำนวนขั้น
ต่ ำตำมจ ำนวนเตียงที่ขออนุญำตเปิดด ำเนินกำร ตำมท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงที่ ๔ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๘  โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพปฏิบัติงำนเต็ม
เวลำหรือบำงเวลำในเวลำที่เปิดท ำกำรระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ ถึง ๒๐.๐๐ นำฬิกำ โดยมี
จ ำนวนขั้นต่ ำตำมจ ำนวนเตียงที่ขออนุญำตเปิดด ำเนินกำร ตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่ ๕ ท้ำย
กฎกระทรวงนี้ 

๓ ข้อ ๓ (๖/๑) เพิ่มโดยกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพใน
สถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๘/๑๔  โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพ
ปฏิบัติงำนเต็มเวลำหรือบำงเวลำในเวลำที่เปิดท ำกำรระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ ถึง ๒๐.๐๐ นำฬิกำ 
โดยมีจ ำนวนขั้นต่ ำตำมจ ำนวนเตียงที่ขออนุญำตเปิดด ำเนินกำร ตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่ ๕/๑ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๙  โรงพยำบำลเฉพำะทำง และโรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วยต้องจัดให้มี
ผู้ประกอบวิชำชีพปฏิบัติงำนเต็มเวลำหรือบำงเวลำในเวลำที่เปิดท ำกำรระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ 
ถึง ๒๐.๐๐ นำฬิกำ โดยมีจ ำนวนขั้นต่ ำตำมจ ำนวนเตียงที่ขออนุญำตเปิดด ำเนินกำร ตำมที่ก ำหนดไว้
ในตำรำงที่ ๑ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐  ในเวลำที่เปิดท ำกำรระหว่ำงเวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ ถึง ๐๘.๐๐ นำฬิกำ 
โรงพยำบำลตำมข้อ ๔ ถึงข้อ ๘/๑ ต้องจัดให้มีจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพปฏิบัติงำนเต็มเวลำหรือบำง
เวลำโดยมีจ ำนวนขั้นต่ ำตำมจ ำนวนเตียงที่ขออนุญำตเปิดด ำเนินกำร ตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่ ๖ ถึง
ตำรำงที่ ๑๑ ท้ำยกฎกระทรวงนี้๕ 

ส ำหรับโรงพยำบำลตำมข้อ ๙ ต้องจัดให้มีจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพปฏิบัติงำนเต็ม
เวลำหรือบำงเวลำ โดยมีจ ำนวนขั้นต่ ำตำมจ ำนวนเตียงที่ขออนุญำตเปิดด ำเนินกำร ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
ตำรำงที่ ๖ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ โดยอนุโลม 

บทเฉพำะกำล 
   

ข้อ ๑๑  สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งได้รับใบอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล และใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลอยู่ในวันก่อนวันท่ี
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต้องด ำเนินกำรจัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพใน
สถำนพยำบำลตำมกฎกระทรวงนี้ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๒  สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งได้รับใบอนุญำตให้ประกอบ
กิจกำรสถำนพยำบำล และใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ ต้องด ำเนินกำรจัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลตำม
กฎกระทรวงนี้ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ศำสตรำจำรย์รัชตะ  รัชตะนำวิน 

๔ ข้อ ๘/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ
ในสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รัฐมนตรีว่ำการกระทรวงสาธารณสุข         

กฎกระทรวง

๗๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตำรำงท้ำยกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

ตำรำงที่ ๑ โรงพยำบำลทั่วไป๖ 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 

จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพต่อ
จ ำนวนเตียงท่ีเพิ่มขึ้น 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
ไม่เกิน 

๑๐ เตียง 
๑๑ ถึง 

๓๐ เตียง 
๓๑ ถึง 

๖๐ เตียง 
๖๑ ถึง 

๙๐ เตียง 
๙๑ ถึง 

๑๒๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ๑ คน ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๕ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง ๓ คน ๖ คน ๙ คน ๑๒ คน ๑๕ คน ๒ คน ต่อ ๑ 

ถึง ๓๐ เตียง

ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๓ คน ๓ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพเทคนิค
กำรแพทย์ 

๑ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน ๓ คน ๓ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
๑ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน ๓ คน ๓ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพซึ่งเป็น 
ผู้ประกอบโรคศลิปะ 
สำขำรังสเีทคนิค 

๑ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ๒ คน ๒ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๙๐ เตียง 

ตำรำงที่ ๒ โรงพยำบำลทันตกรรม 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 

จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
ต่อจ ำนวนเตียง 

ที่เพ่ิมขึ้น 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
ไม่เกิน 

๑๐ เตียง 
๑๑ ถึง 

๓๐ เตียง 
๓๑ ถึง 

๖๐ เตียง 
๖๑ ถึง 

๙๐ เตียง 
๙๑ ถึง 

๑๒๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
ทันตกรรม ๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑๐ คน ๒ คน ต่อ ๑ 

ถึง ๓๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรพยำบำลและ 
กำรผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง 

๓ คน ๖ คน ๙ คน ๑๒ คน ๑๕ คน ๒ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๓ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
เทคนิคกำรแพทย ์

๑ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๓ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

๖ ตำรำงที่ ๑ โรงพยำบำลทั่วไป แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผู้
ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กฎ
กร

ะท
รว

ง

๗๔



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตำรำงที่ ๓ โรงพยำบำลกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 

จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
ต่อจ ำนวนเตียง 

ที่เพ่ิมขึ้น 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
ไม่เกิน 

๑๐ เตียง 
๑๑ ถึง 

๓๐ เตียง 
๓๑ ถึง 

๖๐ เตียง 
๖๑ ถึง 

๙๐ เตียง 
๙๑ ถึง 

๑๒๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรพยำบำลและ 
กำรผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง 
หรือผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรพยำบำล ช้ันหนึ่ง 

๓ คน ๖ คน ๙ คน ๑๒ คน ๑๕ คน ๒ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู้ประกอบวชิำชีพ 
เทคนิคกำรแพทย ์

๑ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำยภำพบ ำบัด 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๓ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ตำรำงที่ ๔ โรงพยำบำลกำยภำพบ ำบัด 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 

จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
ต่อจ ำนวนเตียง 

ที่เพ่ิมขึ้น 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
ไม่เกิน 

๑๐ เตียง 
๑๑ ถึง 

๓๐ เตียง 
๓๑ ถึง 

๖๐ เตียง 
๖๑ ถึง 

๙๐ เตียง 
๙๑ ถึง 

๑๒๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำยภำพบ ำบัด ๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑๐ คน ๒ คน ต่อ ๑ 

ถึง ๓๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรพยำบำลและ 
กำรผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง 

๒ คน ๔ คน ๖ คน ๙ คน ๑๒ คน ๒ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๓ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

กฎกระทรวง

๗๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตำรำงที่ ๕ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย๗ 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 

จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ สัดส่วนของผู้ประกอบ
วิชำชีพต่อจ ำนวนเตียงท่ี

เพิ่มขึ้น 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
ไม่เกิน 

๑๐ เตียง 
๑๑ ถึง 

๓๐ เตียง 
๓๑ ถึง 

๖๐ เตียง 
๖๑ ถึง 

๙๐ เตียง 
๙๑ ถึง 

๑๒๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรแพทย์แผนไทย 
(ด้ำนเวชกรรมไทย) 

๓ คน ๕ คน ๘ คน ๑๑ คน ๑๔ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๑๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรแพทย์แผนไทย 
(ด้ำนเภสัชกรรมไทย) 

๑ คน ๑ คน ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ตำรำงท่ี ๕/๑ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์๘ 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 

จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ สัดส่วนของผู้ประกอบ
วิชำชีพต่อจ ำนวนเตียงท่ี

เพิ่มขึ้น 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
ไม่เกิน 

๑๐ เตียง 
๑๑ ถึง 

๓๐ เตียง 
๓๑ ถึง 

๖๐ เตียง 
๖๑ ถึง 

๙๐ เตียง 
๙๑ ถึง 

๑๒๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๓ คน ๕ คน ๘ คน ๑๑ คน ๑๔ คน ๑ คน ต่อ ๑ 

ถึง ๑๐ เตียง
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(ปฏิบัติงำนเภสัชกรรมไทย) 

๑ คน ๑ คน ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

๗ ตำรำงที่ ๕ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพและ
จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘ ตำรำงที่ ๕/๑ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพิ่มโดยกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพ
และจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กฎ
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ง

๗๖



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตำรำงที่ ๖ โรงพยำบำลทั่วไป๙ 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 

จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
ต่อจ ำนวนเตียง 

ที่เพ่ิมขึ้น 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
ไม่เกิน 

๑๐ เตียง 
๑๑ ถึง 

๓๐ เตียง 
๓๑ ถึง 

๖๐ เตียง 
๖๑ ถึง 

๙๐ เตียง 
๙๑ ถึง 

๑๒๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ๑ คน 

 
๑ คน 

 
๑ คน ๒ คน 

 
๒ คน 

 
๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง ๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑๐ คน ๑ คน ต่อ ๑ 

ถึง ๓๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๑๒๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพเทคนิค
กำรแพทย์ 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ๑ คน ๒ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๑๒๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๙๐ เตียง 

ผู้ประกอบวชิำชีพซึ่งเป็น 
ผู้ประกอบโรคศลิปะ 
สำขำรังสเีทคนิค 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ๑ คน ๒ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๙๐ เตียง 

๙ ตำรำงที่ ๖ โรงพยำบำลทั่วไป แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผู้
ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กฎกระทรวง

๗๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตำรำงที่ ๗ โรงพยำบำลทันตกรรม 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 

จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
ต่อจ ำนวนเตียง 

ที่เพ่ิมขึน้ 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
ไม่เกิน 

๑๐ เตียง 
๑๑ ถึง 

๓๐ เตียง 
๓๑ ถึง 

๖๐ เตียง 
๖๑ ถึง 

๙๐ เตียง 
๙๑ ถึง 

๑๒๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
ทันตกรรม ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๒ คน ๑ คน ต่อ ๑ 

ถึง ๖๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรพยำบำลและ 
กำรผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง 

๑ คน ๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
เทคนิคกำรแพทย ์

๑ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ตำรำงที่ ๘ โรงพยำบำลกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 

จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
ต่อจ ำนวนเตียง 

ที่เพ่ิมขึ้น 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
ไม่เกิน 

๑๐ เตียง 
๑๑ ถึง 

๓๐ เตียง 
๓๑ ถึง 

๖๐ เตียง 
๖๑ ถึง 

๙๐ เตียง 
๙๑ ถึง 

๑๒๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรพยำบำลและ 
กำรผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง 
หรือผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรพยำบำล ช้ันหนึ่ง 

๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑๐ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
เทคนิคกำรแพทย ์

๑ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำยภำพบ ำบัด 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 
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ตำรำงที่ ๙ โรงพยำบำลกำยภำพบ ำบัด

ผู้ประกอบวิชำชีพ 

จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
ต่อจ ำนวนเตียง 

ที่เพ่ิมขึ้น 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
ไม่เกิน 

๑๐ เตียง 
๑๑ ถึง 

๓๐ เตียง 
๓๑ ถึง 

๖๐ เตียง 
๖๑ ถึง 

๙๐ เตียง 
๙๑ ถึง 

๑๒๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำยภำพบ ำบัด ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๒ คน ๑ คน ต่อ ๑ 

ถึง ๖๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรพยำบำลและ 
กำรผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง 

๑ คน ๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน 
(หำกมี 
บริกำร) 

๒ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๓ คน 
(หำกม ี
บริกำร) 

๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ตำรำงที่ ๑๐ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย๑๐ 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 

จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
ต่อจ ำนวนเตียง 

ที่เพ่ิมขึ้น 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
ไม่เกิน 

๑๐ เตียง 
๑๑ ถึง 

๓๐ เตียง 
๓๑ ถึง 

๖๐ เตียง 
๖๑ ถึง 

๙๐ เตียง 
๙๑ ถึง 

๑๒๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรแพทย์แผนไทย 
(ด้ำนเวชกรรมไทย) 

๑ คน ๓ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๑๕ เตียง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรแพทย์แผนไทย 
(ทำงด้ำนเภสัชกรรมไทย) 

๑ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๙๐ เตียง 

ตำรำงที่ ๑๑ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์๑๑ 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 

จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพ สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
ต่อจ ำนวนเตียง 

ที่เพ่ิมขึ้น 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
ไม่เกิน 

๑๐ เตียง 
๑๑ ถึง 

๓๐ เตียง 
๓๑ ถึง 

๖๐ เตียง 
๖๑ ถึง 

๙๐ เตียง 
๙๑ ถึง 

๑๒๐ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๑ คน ๓ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑ คน ต่อ ๑ 

ถึง ๑๕ เตียง 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(ทำงด้ำนเภสัชกรรมไทย) 

๑ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๑ คน ต่อ ๑ 
ถึง ๙๐ เตียง 

๑๐ ตำรำงที่ ๑๐ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพ
และจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑ ตำรำงที่ ๑๑ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพิ่มโดยกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพ
และจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กฎกระทรวง

๗๙
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมีกำรปรับปรุงกำรก ำหนด
ลักษณะของสถำนพยำบำล และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
ลักษณะของสถำนพยำบำล และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนั้น เพื่อให้
กำรก ำหนดจ ำนวนวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลเป็นไปโดยเหมำะสมและ
สอดคล้องกัน  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยแยกสถำนพยำบำลที่ด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยและสถำนพยำบำล
ที่ด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกจำกกัน ประกอบกับกำรก ำหนด
จ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลที่เป็นโรงพยำบำลทั่วไป ตำมกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพ
และจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
ดังนั้น เพ่ือให้กำรก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลดังกล่ำว เป็นไปโดย
เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

๑๒ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๖ ก/หน้ำ ๑๒/๘ กุมภำพันธ ์๒๕๖๒ 
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กฎกระทรวง 
ก ำหนดชื่อสถำนพยำบำล และกำรแสดงรำยละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อสถำนพยำบำล ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล 
อัตรำค่ำรักษำพยำบำล ค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรอ่ืน และสิทธิของผู้ป่วย 

พ.ศ. ๒๕๖๒๑ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๕) แห่ง
พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ และมำตรำ ๓๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดชื่อสถำนพยำบำล และกำรแสดงรำยละเอียด
เกี่ยวกับชื่อสถำนพยำบำล ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล อัตรำค่ำรักษำพยำบำล ค่ำบริกำรและ
สิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำล

ประเภทคลินิกตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำร
ให้บริกำรของสถำนพยำบำล 

“สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำล
ประเภทโรงพยำบำลตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะ
กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล 

ข้อ ๓  ผู้ขอรับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลต้องจัดให้มีชื่อ
สถำนพยำบำลตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค ำน ำหน้ำชื่อหรือต่อท้ำยชื่อสถำนพยำบำลต้องประกอบด้วยลักษณะของ
สถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลที่ขออนุญำต โดยไม่ต้องระบุรำยละเอียด
อ่ืนเพิ่มเติม 

(๒) ชื่อสถำนพยำบำลจะต้องไม่ใช้ค ำหรือข้อควำมที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกิน
ควำมจริงหรืออำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 

(๓) ชื่อสถำนพยำบำลที่สื่อควำมหมำยหรืออ้ำงอิงสถำบันพระมหำกษัตริย์จะกระท ำ
มิได้เว้นแต่ได้รับพระบรมรำชำนุญำตหรือพระรำชำนุญำต 

ข้อ ๔  สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งตั้งอยู่ในอ ำเภอหรือในเขต
เดียวกันและสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนจะต้องมีชื่อไม่ซ้ ำกัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอรับ

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๑๖ ก/หน้ำ ๑๕/๘ กุมภำพันธ ์๒๕๖๒ 
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ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลใหม่และผู้รับอนุญำตเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน
หรือมีหนังสือยินยอมจำกผู้รับอนุญำตเดิมให้ใช้ชื่อซ้ ำกันได้ แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมำยเลขเรียงล ำดับ
หรือที่ตั้งสถำนที่ต่อท้ำยชื่อ 

ข้อ ๕  ผู้รับอนุญำตต้องแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถำนพยำบำลที่ได้รับอนุญำต
ในที่เปิดเผย ณ สถำนพยำบำลนั้น ดังต่อไปนี้ 

(๑ ) ให้ จัดท ำแผ่นป้ ำยแสดงชื่ อสถำนพยำบำลเป็นตัว อักษรไทย กรณี ใช้
ภำษำต่ำงประเทศด้วยขนำดตัวอักษรต้องเล็กกว่ำอักษรไทย โดยระบุลักษณะของสถำนพยำบำลไว้ใน
แผ่นป้ำยดังกล่ำวด้วย  ทั้งนี้ กรณีที่เป็นสถำนพยำบำลเฉพำะทำงหรือเฉพำะประเภทผู้ป่วย ให้ระบุ
ลักษณะเฉพำะดังกล่ำวไว้ด้วย 

(๒) แผ่นป้ำยแสดงชื่อสถำนพยำบำลต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มีขนำดควำม
กว้ำงไม่น้อยกว่ำสี่สิบเซนติเมตร และควำมยำวไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร ตัวอักษรแสดงชื่อ
สถำนพยำบำลมีควำมสูงไม่น้อยกว่ำสิบเซนติเมตร และตัวอักษรแสดงลักษณะกำรให้บริกำรของ
สถำนพยำบำล เลขที่ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล และจ ำนวนเตียงที่จัดให้บริกำร
ผู้ป่วยกรณีสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำห้ำเซนติเมตร 

(๓) ให้แสดงแผ่นป้ำยแสดงชื่อสถำนพยำบำลไว้ในบริเวณสถำนพยำบำลหรือตัวอำคำร
สถำนพยำบำลโดยสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนจำกภำยนอก 

(๔) เอกสำรเวชระเบียน ซอง หรือฉลำกบรรจุยำหรือเวชภัณฑ์ต้องปรำกฎชื่อ
สถำนพยำบำลและสถำนที่ติดต่อด้วย 

 
ข้อ ๖  สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนให้ใช้พ้ืนแผ่นป้ำยสีขำวและ

ตัวอักษรในแผ่นป้ำยแสดงชื่อให้ใช้สี ดังต่อไปนี้ 
(๑) คลินิกเวชกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 
(๒) คลินิกทันตกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง 
(๓) คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้ำ 
(๔) คลินิกกำยภำพบ ำบัดให้ใช้ตัวอักษรสีชมพู 
(๕) คลินิกเทคนิคกำรแพทย์ให้ใช้ตัวอักษรสีเลือดหมู 
(๖) คลินิกกำรแพทย์แผนไทยให้ใช้ตัวอักษรสีน้ ำเงิน 
(๗) คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ใช้ตัวอักษรสีทอง 
(๘) คลินิกกำรประกอบโรคศิลปะให้ใช้ตัวอักษรสีน้ ำตำล 
(๙) คลินิกเฉพำะทำงด้ำนเวชกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 

คลินิกเฉพำะทำงด้ำนทันตกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง 
คลินิกเฉพำะทำงด้ำนกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้ำ 

(๑๐) สหคลินิกให้ใช้ตัวอักษรสีเขียวแก่ 

ข้อ ๗  สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนให้ใช้พ้ืนแผ่นป้ำยสีขำวและ
ตัวอักษรในแผ่นป้ำยแสดงชื่อให้ใช้สี ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงพยำบำลทั่วไปให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 
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(๒) โรงพยำบำลทันตกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง 
(๓) โรงพยำบำลกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้ำ 
(๔) โรงพยำบำลกำยภำพบ ำบัดให้ใช้ตัวอักษรสีชมพู 
(๕) โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยให้ใช้ตัวอักษรสีน้ ำเงิน 
(๖) โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ใช้ตัวอักษรสีทอง 
(๗) โรงพยำบำลเฉพำะทำงให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 
(๘) โรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วยให้ใช้ตัวอักษรสีเหลือง 

ข้อ ๘  ให้ผู้รับอนุญำตแสดงรำยกำรเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล
ที่ได้รับอนุญำตในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนพยำบำลนั้น ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ให้จัดให้มีแผ่นป้ำยแสดงชื่อและ
ชื่อสกุลของผู้ประกอบวิชำชีพและสำขำวิชำชีพ พร้อมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพให้อ่ำน
ได้ชัดเจน และให้แสดงรูปถ่ำยที่ถ่ำยไม่เกินหนึ่งปี มีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำแปดเซนติเมตรและ
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำสิบสำมเซนติเมตร โดยสีของพ้ืนแผ่นป้ำยให้ใช้สีน้ ำเงิน ตัวอักษรในแผ่นป้ำยให้ใช้
สีด ำโดยมีแถบสีขำวเป็นพ้ืนหลังอยู่ตรงตัวอักษรที่ระบุข้อควำม และให้ติดแผ่นป้ำยไว้ในบริเวณที่
ผู้ป่วยมำติดต่อขอใช้บริกำร 

(๒) สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ให้จัดให้มีระบบแสดงชื่อและ
ชื่อสกุลของผู้ประกอบวิชำชีพและสำขำวิชำชีพ พร้อมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพให้อ่ำน
ได้ชัดเจนในบริเวณท่ีผู้ป่วยมำติดต่อขอใช้บริกำร 

ข้อ ๙  ให้ผู้รับอนุญำตแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับอัตรำค่ำรักษำพยำบำล ค่ำยำและ
เวชภัณฑ์ ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ และค่ำบริกำรอื่นที่สถำนพยำบำลต้องแสดงตำมมำตรำ ๓๓ 
วรรคหนึ่ง ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนพยำบำลที่ได้รับอนุญำต โดยจัดท ำเป็นแผ่นประกำศ 
แผ่นพับ เล่มหรือแฟ้มเอกสำร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงให้ผู้ป่วยทรำบ และจัดท ำแผ่นป้ำยให้
อ่ำนได้ชัดเจนด้วยตัวอักษรไทยขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำสิบเซนติเมตรแสดงให้ผู้ป่วยทรำบว่ำจะ
สอบถำมอัตรำค่ำรักษำพยำบำล ค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ และค่ำบริกำรอ่ืนของ
สถำนพยำบำลได้ที่ใดโดยแสดงไว้ในที่ท่ีเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ ๑๐  ให้ผู้รับอนุญำตแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยที่สถำนพยำบำล
ต้องแสดงตำมมำตรำ ๓๓ วรรคหนึ่ง ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนพยำบำลที่ได้รับอนุญำต 
โดยจัดท ำแผ่นป้ำยให้อ่ำนได้ชัดเจนด้วยตัวอักษรไทยขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำหนึ่งเซนติเมตร และให้
ติดแผ่นป้ำยไว้ที่แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในกรณีสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 

 
ข้อ ๑๑  สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งได้รับใบอนุญำตให้

ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลและใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับต้องด ำเนินกำรจัดให้มีชื่อสถำนพยำบำล และกำรแสดงรำยละเอียดเก่ียวกับ
ชื่อสถำนพยำบำล รำยกำรเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล อัตรำค่ำรักษำพยำบำล ค่ำยำ
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และเวชภัณฑ์ ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรอื่น และสิทธิของผู้ป่วยตำมกฎกระทรวงนี้ภำยในเก้ำ
สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๒  สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งได้รับใบอนุญำตให้ประกอบ
กิจกำรสถำนพยำบำลและใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับต้องด ำเนินกำรจัดให้มีชื่อสถำนพยำบำล และกำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถำนพยำบำล
ผู ้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล อัตรำค่ำรักษำพยำบำล ค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำบริกำรทำง
กำรแพทย์ ค่ำบริกำรอ่ืน และสิทธิของผู้ป่วยตำมกฎกระทรวงนี้ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ปิยะสกล  สกลสัตยำทร 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๓๒ วรรคสองแห่ง
พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้ผู้รับอนุญำตต้องแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถำนพยำบำล 
รำยกำรเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล อัตรำค่ำรักษำพยำบำล ค่ำยำและเวชภัณฑ์ 
ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรอ่ืน และสิทธิของผู้ป่วยตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกำรก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและ
ลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลตำมกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและ
ลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนั้น เพ่ือให้กำรก ำหนดชื่อสถำนพยำบำล 
และกำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถำนพยำบำล ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล อัตรำ
ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรอ่ืน และสิทธิของผู้ป่วย 
เป็นไปโดยเหมำะสมและสอดคล้องกัน  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎกระทรวง

๘๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

า            ส

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการดําเนินการสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๕๑

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๒๔ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคสาม 
และมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ .ศ .  ๒๕๔๑  อันเปน
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

หมวด ๑ 
การขออนุญาตและการออกใบอนญุาต 

ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ใหย่ืนคําขอ
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสาร
และหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น 

ขอ ๒  ผูใดที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลเปน
ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลแหงท่ีสอง ผูนั้นจะตองแสดงใหประจักษวาสามารถที่
ควบคุมดูแลสถานพยาบาลทั้งสองแหงไดโดยใกลชิด โดยจะตองแสดงวันเวลาท่ีผูดําเนินการจะไป
ดูแลสถานพยาบาลทั้งสองแหง และตองแสดงที่ตั้งของสถานพยาบาลแหงแรกและระยะหางของ
สถานพยาบาลทั้งสองแหง 

ขอ ๓  ผูขอรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลที่ไดปฏิบัติงานอื่นอยูแลว
ใหแจงวัน เวลาที่ปฏิบัติงานดังกลาวดวยในกรณีท่ีปฏิบัติงานอื่นอยูแลว ตองมีเวลาท่ีปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนในเวลาราชการไมนอยกวาสี่สิบชั่วโมงตอสัปดาห 

ขอ ๔  การพิจารณาอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ผูอนุญาตตองพิจารณา
วา วัน เวลาที่ผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล จะตองไมซ้ําซอนกับวัน เวลา ท่ี
ผูนั้นไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลอื่นไวแลว หรือตองไมซ้ําซอนกับวัน เวลาที่ผูนั้น
เปนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลอื่น หรือไมซ้ําซอนกับวัน เวลา ท่ีผูนั้นปฏิบัติงานในสวน
ราชการหรือหนวยงานอื่น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๘๒ ก/หนา ๕๑/๒๘ สงิหาคม ๒๕๔๕

กฎ
กร

ะท
รว

ง

๘๖



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

        
 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ขอ  ๕   ใบอนุญาตใหดํ า เนินการสถานพยาบาล  ให เปนไปตามแบบที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหผูรับอนุญาตแสดง
สําเนาใบอนุญาตนั้นไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 

ขอ ๖  การไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการสถานพยาบาล ตามขอ ๕ ไมเปนการ
ตัดอํานาจของผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลในการที่จะเปลี่ยนตัวผูดําเนินการและ
ไมเปนการตัดสิทธิของผูดําเนินการที่ไมประสงคจะเปนผูดําเนินการ กอนใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลนั้นสิ้นอายุ 

ขอ ๗  ผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ประสงคจะเปลี่ยนตัว
ผูดําเนินการสถานพยาบาล หรือในกรณีท่ีผูดําเนินการสถานพยาบาลไมประสงคจะเปน
ผูดําเนินการในสถานพยาบาลนั้นตอไป ใหแจงเปนหนังสือใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบ
หาวัน และใหผูรับอนุญาตจัดหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ย่ืนคําขอและหลักฐานตาม
แบบท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมแนบใบอนุญาต
ใหดําเนินการสถานพยาบาลเดิมคืนดวย 

หมวด ๒ 
การตออายใุบอนุญาต 

   

ขอ  ๘   ผูดํ า เนินการที่ประสงคจะขอตออา ยุใบอนุญาตใหดํ า เนินการ
สถานพยาบาลใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนั้นการอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ใหผูอนุญาตแสดงไวในรายการทายใบอนุญาตเดิมหรือ
ออกใบอนุญาตใหใหมโดยระบุเลขที่ใบอนุญาตเดิมพรอมบันทึกการการตออายุใบอนุญาต
ดังกลาวไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล สําหรับใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุแลวและไดมีการออก
ใบอนุญาตใหใหม ใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง 

หมวด ๓ 
การขอออกใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๙  กรณีใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล สูญหายหรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ ใหผูดําเนินการแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารและ
หลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบการสูญหายหรือถูก
ทําลายดังกลาว 

กฎกระทรวง

๘๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ใหผูอนุญาต
ออกใบอนุญาตใหมตามใบอนุญาตเดิมโดยใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวท่ีดานหนาซาย และระบวัุน 
เดือน ป ท่ีออกใบแทนใบอนุญาต พรอมทั้งบันทึกการออกใบแทนใบอนุญาตไวในสมุดทะเบียน
สถานพยาบาลดวย 
 

หมวด ๔ 
การแกไขเปลีย่นแปลงรายการอนุญาต 

   

ขอ ๑๐  ผูดําเนินการที่ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการที่ไดรับอนุญาต
ไวแลว ในกรณีดังกลาวตอไปนี้ ใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล 
(๒) การเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล ของผูดําเนินการ 
(๓) การเปลี่ยนชื่อท่ีตั้งสถานพยาบาล 
การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว ใหผูอนุญาตออกใบแทน

ใบอนุญาตใหใหมและใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล สําหรับ
ใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง 

การเปลี่ ยนชื่อที่ตั้ งสถานพยาบาล  ตาม  (๓) ผูดํ า เนินการไมตองเ สีย
คาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขใบอนุญาต 

 
ขอ ๑๑  การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหย่ืน ณ กองการ

ประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานท่ีอ่ืนที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนดและสําหรับในจังหวัดอื่น ใหย่ืน ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่
สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู 

การยื่นคําขอตามขอ ๙ และขอ ๑๐ หากไมสามารถมายื่นคําขอไดดวยตนเองให
ทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาย่ืนคําขอแทน และในการมายืนคําขอแทน ใหผูรับมอบอํานาจนํา
หลักฐานแสดงตนมาแสดงตอเจาหนาที่ผูรับคําขอดวย 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

กฎ
กร

ะท
รว

ง

๘๘



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๔ วรรคสอง 
มาตรา ๒๘ วรรคสามและมาตรา ๓๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
บัญญัติใหการขอและการออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต และการขอ
และการออกใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

กฎกระทรวง

๘๙



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

กฎกระทรวง 
วาดวยผูดําเนนิการสถานพยาบาลตามประเภท 

และลักษณะการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๕๑

   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ

ตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล ดังนี ้
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน

คลินิกเวชกรรมหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานเวชกรรมดวย 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหรือสหคลินิกท่ีใหบริการดานเวชกรรมเฉพาะทางผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ ตองเปนผูท่ีไดรับวุฒิบัตรหรือ
อนุมัติบัตรจากแพทยสภาในสาขานั้นดวย 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือสถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 

ขอ ๒  ใหผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ
ตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล ดังนี้ 

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
คลินิกทันตกรรมหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานทันตกรรมดวย 

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางหรือสหคลินิกท่ีใหบริการดานทันตกรรมเฉพาะทางผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ ตองเปนผูท่ีไดรับวุฒิบัตร
หรือหนังสืออนุมัติจากทันตแพทยสภาในสาขานั้นดวย 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
สถานพยาบาลทันตกรรม 

ขอ ๓  ใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ันหนึ่ง มีสิทธิไดรับ
อนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของ
สถานพยาบาล ดังนี ้

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๘๒ ก/หนา ๕๕/๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕

กฎ
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๙๐



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือสหคลินิกท่ีใหบริการดานการพยาบาล การดูแลมารดา
และทารกกอนและหลังคลอดยกเวนการทําคลอดดวย 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
สถานพยาบาลการผดุงครรภหรือสถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 

 
ขอ ๔  ใหผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ช้ันหนึ่ง มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปน

ผูดําเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ รับผูปวยไวคางคืน ท่ี มีลักษณะการใหบริการเปน
สถานพยาบาลการผดุงครรภ 

ขอ ๕  ใหผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําบัดมี
สิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของ
สถานพยาบาล ดังนี้ 

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
คลินิกกายภาพบําบัดหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานกายภาพบําบัดดวย 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
สถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 

ขอ ๖  ใหผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทยมี
สิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะ
การใหบริการเปนคลินิกเทคนิคการแพทยหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานเทคนิคการแพทยดวย 

ขอ ๗  ใหผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย 
มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของ
สถานพยาบาล ดังนี้ 

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
คลินิกการแพทยแผนไทยหรือสหคลินิกท่ีใหบริการดานการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย
แผนไทยดวย 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
สถานพยาบาลการแพทยแผนไทย 

 
ขอ ๘  ใหผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย

ประยุกตมีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะการใหบริการทาง
การแพทยของสถานพยาบาล ดังนี้ 

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
คลินิกการแพทยแผนไทยประยุกตหรือสหคลินิกท่ีใหบริการดานการประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทยแผนไทยประยุกตดวย 

กฎกระทรวง

๙๑



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
สถานพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

กฎ
กร

ะท
รว

ง

๙๒



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๕ (๑) แหง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหการพิจารณาออกใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลของผูอนุญาตจะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม แตบุคคลเชนวานั้นจะไดรับอนุญาตใหเปน
ผูดําเนินการตามประเภทใด หรือสถานพยาบาลที่ใหบริการทางการแพทยใด ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

กฎกระทรวง

๙๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการจดัใหมีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพ 

ในสถานพยาบาลและผูปวย และเอกสารอื่นที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๕๑

   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผูปวยนอก” หมายความวา ผู รับบริการที่ไดรับการวินิจฉัยวาปวยและได

ลงทะเบียนไวท่ีแผนกผูปวยนอก หรือผูปวยซึ่งมารับบริการในแผนกผูปวยฉุกเฉิน โดยแบงเปน ๓ 
ประเภท ดังน้ี 

(๑) มาขอรับบริการในสถานพยาบาลและกลับไดเลย 
(๒) มาขอรับบริการแลวอยูพักในสถานพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ โดย

สถานพยาบาลไมไดรับไวเปนผูปวยใน หรือ 
(๓) มาขอรับบริการแลวสถานพยาบาลรับเขารักษาตอในแผนกผูปวยใน 
“ผูปวยใน” หมายความวา ผูปวยซึ่งมารับการรักษาพยาบาลโดยผูประกอบ

วิชาชีพ ผูใหการรักษาพยาบาลสั่งใหรับไวเพ่ือใหอยูพักรักษาในสถานพยาบาล และไดรับการ
ลงทะเบียนเปนผูปวยใน 

 
ขอ ๒  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบ

วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ดังน้ี 
(๑) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(๒) ทะเบียนของผูประกอบวิชาชีพ 
(๓) หลักฐานการมาปฏิบัติงาน 
 
ขอ ๓  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับผูปวยนอก ดังนี้ 
(๑) ทะเบียนผูปวยนอก ท่ีบันทึกการมารับบริการของผูปวย อยางนอยตองมี

รายการ ดังตอไปนี้ 
(ก) ช่ือ นามสกุล อายุของผูปวย 
(ข) เลขที่ประจําตัวผูปวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๘๒ ก/หนา ๕๙/๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕
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๙๔



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา             

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      

(ค) วัน เดือน ปท่ีมารับบริการ 
(๒) บัตรผูปวยนอก ท่ีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผูปวยที่มารับบริการ อยางนอย

ตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 
(ก) ช่ือสถานพยาบาล 
(ข) เลขที่ประจําตัวผูปวย 
(ค) วัน เดือน ปท่ีมารับบริการ 
(ง) ช่ือ นามสกุล อายุ เพศ และขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูปวย เชนเช้ือ

ชาติ สัญชาติ สถานภาพ ท่ีอยูและเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
(จ) ประวัติอาการปวย ผลการตรวจทางรางกาย และผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการชันสูตรของผูปวย 
(ฉ) การวินิจฉัยโรค 
(ช) การรักษา 
(ซ) ลายมือช่ือผูประกอบวิชาชีพผูใหการรักษาพยาบาล 

ขอ ๔  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับผูปวยใน ดังนี้ 
(๑) ทะเบียนผูปวยใน แตละหอผูปวยจะตองจัดทําทะเบียนผูปวยใน อยางนอย

ตองมีรายการ ดังตอไปนี ้
(ก) ช่ือ นามสกุล อายุ ผูปวย 
(ข) เลขที่ประจําตัวผูปวย 
(ค) วันที่รับไวเปนผูปวยในและวันที่ออกจากหอผูปวย 
(ง) ช่ือผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูรับผิดชอบผูปวยโดยตรง 

(๒) แฟมประวัติการรักษาประจําตัวผูปวยแตละคน อยางนอยตองมีรายการ
ดังตอไปนี้ 

(ก) บันทึกประวัติ  ผลการตรวจรางกาย  การวินิจฉัยโรคและการ
เปล่ียนแปลงของโรคโดยผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูใหการรักษาพยาบาล 

(ข) คําสั่งการรักษา 
(ค) บันทึกอาการเปลี่ยนแปลง สัญญาณชีพ การรักษาและการพยาบาลโดย

ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ยกเวนสถานพยาบาลการแพทยแผนไทย 
(ง) บันทึกการรักษาที่แผนกหรือหนวยบริการอื่น ตองแสดงชื่อ นามสกุล

อายุของผูปวย เลขที่ประจําตัว วัน เวลาท่ีใหบริการ ผลการบริการ และชื่อผูประกอบวิชาชีพซึ่ง
เปนผูใหการรักษาพยาบาล 

(จ) บันทึกสรุปเมื่อส้ินสุดการรักษา 
ขอ ๕  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดทําทะเบียนประจําแผนกหรือบริการ

ดานการรักษาอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือ นามสกุล อายุของผูปวยนอกและผูปวยใน 

กฎกระทรวง

๙๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๒) เลขที่ประจําตัวผูปวยนอกและผูปวยใน 
(๓) ช่ือผูประกอบวิชาชีพ 
(๔) วัน เวลาที่ใหบริการ 

ขอ ๖  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการอาจจัดทําหลักฐานตามขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ 
และขอ ๕ เปนเอกสารและสมุดทะเบียนหรือบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิง
ท่ีบันทึกไวปรากฏก็ได ท้ังนี้ ตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพที่สามารถตรวจสอบไดไมนอยกวาหาป
นับแตวันที่จัดทํา 

ขอ ๗  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดทํารายงาน ดังตอไปนี้ 
(๑) รายงานประจําป สําหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน และ

สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน ใหเปนไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) รายงานอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๘  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสงรายงานประจําปของสถานพยาบาล
ตามขอ ๗ (๑) ตอผูอนุญาต ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไป โดยในกรุงเทพมหานคร ใหย่ืน 
ณ กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข หรือ ณ สถานที่อ่ืน
ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด สําหรับในจังหวัดอื่น ใหย่ืน ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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๙๖



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๕ (๓) แหง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการมีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบรวมกันในการจัดใหมีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาลและผูปวย และเอกสารอื่นที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

กฎกระทรวง

๙๗
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กฎ
กร

ะท
รว

ง

๙๘



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑและเง่ือนไขตามกฎกระทรวง 

วาดวยการประกอบกิจการ สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวง 
วาดวยวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

โดยที่กฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงวาดวยวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดกําหนดใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจกําหนด
แบบหลักเกณฑและเง่ือนไขตามกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงวาดวยวิชาชีพและลักษณะผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ ขอ ๕ ขอ ๑๑  ขอ  ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๗ ขอ ๑๘ 
ขอ ๑๙ ขอ ๒๒ ขอ ๒๔ ขอ ๒๕ ขอ ๒๖ ขอ ๒๙ และขอ ๓๔ ของกฎกระทรวงวาดวยการประกอบ
กิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๑ ของกฎกระทรวงวาดวยวิชาชีพและลักษณะผูประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว 
ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑๑  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ขอ ๒  แบบคําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไว

คางคืน ใหเปนไปตามแบบ ส.พ. ๑ ทายประกาศน้ี 

ขอ ๓  แบบแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 
ใหเปนไปตามแบบ ส.พ. ๒ ทายประกาศน้ี 

ขอ ๔  แบบคําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคาง
คืน ใหเปนไปตามแบบ ส.พ. ๓ ทายประกาศน้ี 

ขอ ๕  แบบแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน ใหเปนไป
ตามแบบ ส.พ. ๔ ทายประกาศน้ี 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หนา ๕/๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๐๑
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ขอ ๖  แบบคําขออนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใหเปนไปตามแบบ ส.พ. ๕ 
ทายประกาศน้ี 

ขอ ๗  แบบหนังสือแสดงความจํานงเปนผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของ
ผูประกอบวิชาชีพ ใหเปนไปตามแบบ ส.พ. ๖ ทายประกาศน้ี 

ขอ ๘  แบบใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใหเปนไปตามแบบ ส.พ. ๗ 
ทายประกาศน้ี 

ขอ ๙  แบบสมุดทะเบียนสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน ใหเปนไป
ตามแบบ ส.พ. ๘  ทายประกาศน้ี 

 
ขอ ๑๐  แบบสมุดทะเบียนสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน ใหเปนไป

ตามแบบ ส.พ. ๙  ทายประกาศน้ี 

ขอ ๑๑  กรณีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญให
ผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตเพ่ือขอรับสมุดทะเบียนสถานพยาบาล ภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับจาก
วันท่ีผูรับอนุญาตไดพบวาสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ตามแบบ
ใน ส.พ. ๑๕ ทายประกาศน้ี โดยผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบคาสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
ฉบับใหม 

ใหพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบคัดสําเนาของสถานพยาบาลน้ันตามรายการที่ระบุ
ไวในขอ ๑๔ แหงกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงในสมุด
ทะเบียนสถานพยาบาล โดยใหระบุ “ฉบับแทน” ไวหนาสมุดทะเบียนสถานพยาบาล และใหพนักงาน
เจาหนาที่รับรองสําเนาในเอกสารทุกแผน 

ขอ  ๑๒  แบบคําขอเปลี่ ยนแปลงรายการใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ใหเปนไปตามแบบ ส.พ. ๑๐ ทายประกาศน้ี 

ขอ ๑๓  แบบคําขอตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใหเปนไป
ตามแบบ ส.พ. ๑๑ ทายประกาศน้ี 

ขอ ๑๔  แบบหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลให
เปนไปตามแบบ ส.พ. ๑๒  ทายประกาศน้ี 

ขอ ๑๕  แบบคําขอโอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใหเปนไปตาม
แบบ ส.พ. ๑๓ ทายประกาศน้ี 
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๑๐๒



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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กกกกก            กกกกก 
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           กกกกก 
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ขอ ๑๖  แบบหนังสือแสดงความจํานงเปนผู รับอนุญาตใหประกอบกิจการ
สถานพยาบาล กรณีผูรับอนุญาตตาย ใหเปนไปตามแบบ ส.พ. ๑๔ ทายประกาศน้ี 

ขอ ๑๗  แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใหเปนไป
ตามแบบ ส.พ. ๑๕ ทายประกาศน้ี 

ขอ ๑๘  แบบคําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล ใหแตกตางไป
จากที่ระบุในใบอนุญาต หรือกอสรางอาคารข้ึนใหม หรือดัดแปลงอาคารเกินกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม 
ใหเปนไปตามแบบ ส.พ. ๑๖ ทายประกาศน้ี 

ขอ ๑๙  แบบหนังสือแจงเลิกกิจการสถานพยาบาล ใหเปนไปตามแบบ ส.พ. ๑๗ 
ทายประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
วินัย  วิริยกิจจา 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๐๓
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[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.๒ คําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 
(แบบ ส.พ. ๑) (ปรับปรุง) 

๒.๓ แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน (แบบ ส.พ. ๒) 
(ปรับปรุง) 

๓.๔ คําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน 
(แบบ ส.พ. ๓) (ปรับปรุง) 

๔.๕ แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน (แบบ ส.พ. ๔) 
(ปรับปรุง) 

๕.๖ คําขออนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๕) (ปรับปรุง) 
๖.๗ หนังสือแสดงความจํานงเปนผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผูประกอบ

วิชาชีพ (แบบ ส.พ. ๖) (ปรับปรุง) 

๒ คําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน 
(แบบ ส.พ. ๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑและ
เง่ือนไขตามกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตาม
กฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญติัสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓ แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน (แบบ ส.พ. ๒) แกไขเพ่ิมเติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงวาดวยการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔ คําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน (แบบ ส.พ. ๓) 
แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงวา
ดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผูประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๕ แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน (แบบ ส.พ. ๔) แกไขเพ่ิมเติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงวาดวยการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖ คําขออนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗ หนังสือแสดงความจํานงเปนผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผูประกอบวิชาชีพ (แบบ ส.พ. ๖) 
แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงวา
ดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผูประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ปร
ะก

าศ
กร

ะท
รว

งส
าธ

าร
ณ
สุข

๑๐๔



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๗. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๗) 
๘ สมุดทะเบียนสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน (แบบ ส.พ. ๘) 
๙ สมุดทะเบียนสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน (แบบ ส.พ. ๙) 
๑๐. คําขอเปล่ียนแปลงรายการใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ 

ส.พ. ๑๐) 
๑๑. คําขอตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๑๑) 
๑๒. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ 

ส.พ. ๑๒) 
๑๓. คําขอโอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๑๓) 
๑๔. หนังสือแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

กรณีผูรับอนุญาตตาย (แบบ ส.พ. ๑๔) 
๑๕. คําขอใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล คําขอใบแทนสมุด

ทะเบียนสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๑๕) 
๑๖. คําขอเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๑๖) 
๑๗. หนังสือแจงเลิกกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๑๗) 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๐๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก  กกกกก

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑและเง่ือนไขตามกฎกระทรวงวาดวย
การประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและ
จํานวนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๘ 

ขอ ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกแบบ ส.พ. ๑ แบบ ส.พ. ๒ แบบ ส.พ. ๓ แบบ ส.พ. ๔ แบบ ส.พ. ๕ 
และแบบ ส.พ. ๖ ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดแบบหลักเกณฑและเง่ือนไข
ตามกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงวาดวย
วิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชแบบ ส.พ. ๑ แบบ ส.พ. ๒ แบบ ส.พ. ๓ แบบ ส.พ. ๔ แบบ 
ส.พ. ๕ และแบบ ส.พ. ๖ ทายประกาศน้ีแทน 

๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๑๒ ง/หนา ๕/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบ ส.พ. ๑ 
เลขรับที่ ..………………………………… 
วันที่ ……………..……………………….… 
ลงช่ือ …………………………ผู้รับคาํขอ 

คําขออนุมติัแผนงานการจดัตั้งสถานพยาบาล 
ประเภททีไ่ม่รบัผูป่้วยไวค้า้งคืน 

เขียนที่ ………………………………………………….………….………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

วันที่ …….…… เดือน ……………………………………. พ.ศ. ………….. 

๑. ข้าพเจ้า 
     ๑.๑ ช่ือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

เลขประจาํตัว                 สญัชาติ ………………………..……..… อายุ …………………… ปี          
     ๑.๒ นิติบุคคล…….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

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

          ๑.๓ มี     บ้าน     สาํนักงาน   ตั้งอยู่เลขที่ ……………..…… หมู่ที่ ……….… ซอย/ตรอก ………………………….……………  
ถนน ………………………….……………….…….. ตาํบล/แขวง …………………..……………………………. อาํเภอ/เขต ……………….………………..……………………. 
จังหวัด ………………...………………………………….. รหัสไปรษณย์ี……………....……………… โทรศัพท ์………………………………………………………….……….… 
โทรสาร..…………………………………………………..……….…. ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส…์…………………………………….……………………………………………………. 

๒. ขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
      ๒.๑ สถานพยาบาลมีลักษณะเป็น 

  คลินิกเวชกรรม
  คลินิกทนัตกรรม 
 คลินิกเฉพาะทาง     ด้านเวชกรรม       ด้านทนัตกรรม      ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์    
  คลินิกกายภาพบาํบัด 
  คลินิกเทคนิคการแพทย์ 
 คลินิกการแพทย์แผนไทย       การแพทย์แผนไทย     การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
  คลินิกการประกอบโรคศิลปะ   กจิกรรมบาํบัด     การแก้ไขความผดิปกติของการสื่อความหมาย          
       เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก     รังสเีทคนิค   จิตวิทยาคลินิก  กายอปุกรณ์  
       การแพทย์แผนจีน           อื่นๆ 

         สหคลินิก ประกอบด้วย ………………………………………………………………………………..……………………..…………………..   
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………………. 

      ๒.๒ ขอเปล่ียนแปลงการประกอบกจิการสถานพยาบาล โดย ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ณ สถานพยาบาลตั้งอยู่เลขที่ ……………………… ซอย/ตรอก …………….…….….………………… ถนน ……..………….……………………………
ตาํบล/แขวง ………………………………...…………………..อาํเภอ/เขต …………………….………………………..…จังหวัด……………………………………………...…….
รหัสไปรษณย์ี ……………………………….…………….…….. โทรศัพท ์…………….……………………………..…………โทรสาร………………………………………………….
ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส…์………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๐๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พร้อมกบัคาํ ขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย  จาํนวน .............. ฉบับ คือ 
� แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล   � แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานพยาบาลและสิ่งปลูกสร้าง 
� แผนผงัภายในบริเวณสถานพยาบาล       ในบริเวณใกล้เคียง 
� สาํเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต   � สาํเนาบัตรประจาํตัว 
� สาํเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานพยาบาล 
� ใบรับรองแพทย์ 
� สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคล (กรณผู้ีย่ืนคาํขอเป็นนิติบุคคล) 
� สาํเนาเอกสารแสดงกรรมสทิธิ์ในสถานพยาบาล 
� อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
๑. ไม่เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่สดุหรือคาํสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถงึที่สดุให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับ 
ความผิดที่กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
๒. ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(ลายมือช่ือ) ……………….………………………………………………… ผู้ย่ืนคาํขอ 
         ( …..…………..………………………………………..) 

หมายเหตุ     ๑. ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง �  หน้าข้อความที่ต้องการ 
      ๒. กรณมีอบอาํนาจให้ผู้อื่นดาํเนินการแทนต้องมีหนังสอืมอบอาํนาจติดอากรแสตมป์ พร้อมสาํเนาบัตรประชาชนของ 
          ผู้รับมอบอาํนาจ  และบัตรประชาชนของผู้มอบอาํนาจ 

ปร
ะก

าศ
กร

ะท
รว

งส
าธ

าร
ณ
สุข

๑๐๘



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบ ส.พ. ๒ 
แผนงานการจดัตั้งสถานพยาบาล 
ประเภททีไ่ม่รบัผูป่้วยไวค้า้งคืน 

1.ลักษณะสถานพยาบาลเป็น
  คลินิกเวชกรรม
  คลินิกทนัตกรรม 
 คลินิกเฉพาะทาง     ด้านเวชกรรม       ด้านทนัตกรรม      ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์    
  คลินิกกายภาพบาํบัด 
  คลินิกเทคนิคการแพทย์ 
 คลินิกการแพทย์แผนไทย       การแพทย์แผนไทย     การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
  คลินิกการประกอบโรคศิลปะ   กจิกรรมบาํบัด     การแก้ไขความผดิปกติของการสื่อความหมาย          
       เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก     รังสเีทคนิค   จิตวิทยาคลินิก  กายอปุกรณ์  
       การแพทย์แผนจีน           อื่นๆ 

         สหคลินิก ประกอบด้วย ………………………………………………………………………………..……………………..…………………..   
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………………. 

๒. บริการที่จัดให้มีเพ่ิมเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ลักษณะอาคารซ่ึงใช้เป็นที่ตั้งสถานพยาบาล 
       เป็นอาคารสถานพยาบาลโดยเฉพาะ      เป็นอาคารอยู่อาศัย        เป็นห้องแถว     เป็นตึกแถว  
       เป็นบ้านแถว        เป็นบ้านแฝด       เป็นอาคารพาณชิย์         ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า            
       อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………….………  มี……………………..……คูหา………..………………ช้ัน 

๔. พ้ืนที่……………………………………ตารางเมตร  กว้าง………………………เมตร  ยาว………………………..เมตร  สงู………………………….เมตร  

๕. จาํนวนของผู้ประกอบวิชาชีพ.................................คน 

๖. ผู้ดาํเนินการสถานพยาบาลช่ือ ……………………………………………………………. เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ………………………….. 

๗. ระยะเวลาในการดาํเนินการตามแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ………..……………………………… วันนับแต่วันย่ืนแบบ ส.พ.๑ 

(ลายมือช่ือ) ……………….………………………………………………… ผู้ย่ืนคาํขอ 

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

อนุมัติ 

(ลายมือช่ือ) ……………….………………………………………………… ผู้อนุญาต 

วันที่…………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง    หน้าข้อความที่ต้องการ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๐๙



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบ ส.พ. ๓ 
เลขรับที่ ..………………………………… 
วันที่ ……………..……………………….… 
ลงช่ือ …………………………ผู้รับคาํขอ 

คําขออนุมติัแผนงานการจดัตั้งสถานพยาบาล 
ประเภททีร่บัผูป่้วยไวค้า้งคืน 

เขียนที่ ………………………………………………….………….………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

วันที่ …..……... เดือน ……..………………………………. พ.ศ. ………... 

๑. ข้าพเจ้า 
     ๑.๑ ช่ือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

เลขประจาํตัว                 สญัชาติ ………………………..……..… อายุ …………………… ปี          
     ๑.๒ นิติบุคคล…….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

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

          ๑.๓ มี     บ้าน     สาํนักงาน   ตั้งอยู่เลขที่ ……………..…… หมู่ที่ ……….… ซอย/ตรอก ………………………….……………  
ถนน ………………………….……………….…….. ตาํบล/แขวง …………………..……………………………. อาํเภอ/เขต ……………….………………..……………………. 
จังหวัด ………………...………………………………….. รหัสไปรษณย์ี……………....……………… โทรศัพท ์………………………………………………………….……….… 
โทรสาร..…………………………………………………..……….…. ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส…์…………………………………….……………………………………………………. 

๒. ขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  จาํนวน……………………………..เตียง 
      ๒.๑ สถานพยาบาลมีลักษณะเป็น 

      โรงพยาบาลทั่วไป      ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
      โรงพยาบาลเฉพาะทาง ……………………..……………. ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
      โรงพยาบาลทนัตกรรม    ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
      โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์     ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
      โรงพยาบาลกายภาพบาํบัด     ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
      โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย  ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
      โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย      ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        

      ๒.๒ ขอเปล่ียนแปลงการประกอบกจิการสถานพยาบาล โดย .………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ณ สถานพยาบาลตั้งอยู่เลขที่ ………………….. ซอย/ตรอก …………………………………………… ถนน…………………………………………………
ตาํบล/แขวง ……………………………………………..อาํเภอ/เขต …….………………………………….……..…จังหวัด……………………………………….…………...…….
รหัสไปรษณย์ี.……………………………...……… โทรศัพท ์…………….………………..…………………โทรสาร…………………………. ………………………………………..
ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส.์ ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พร้อมกบัคาํขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย จาํนวน ................. ฉบับ คือ 
 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล  
 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานพยาบาลและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง 
 แบบแปลน ประกอบด้วย แบบร่างทางสถาปัตยกรรม ผงัหลัก และผงับริเวณของสถานพยาบาลที่จะก่อสร้าง 
 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือร้ือถอนอาคาร 
 สาํเนาหนังสอืขอความเหน็ชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
      สิ่งแวดล้อม 
 สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคล (กรณผู้ีย่ืนคาํขอเป็นนิติบุคคล) 
 สาํเนาบัตรประจาํตัว  
 สาํเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 
 สาํเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานพยาบาล 
 ใบรับรองแพทย์ 
 สาํเนาเอกสารแสดงกรรมสทิธิ์ในสถานพยาบาล 
 อื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
๑. ไม่เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่สดุหรือคาํสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถงึที่สดุให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับ 
    ความผดิที่กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒. ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(ลายมอืช่ือ) ……………….………………………………………………… ผู้ยื่นคาํขอ 

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

หมายเหตุ     ๑. ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
     ๒. กรณีมอบอาํนาจให้ผู้อื่นดาํเนินการแทนต้องมีหนังสอืมอบอาํนาจติดอากรแสตมป์ พร้อมสาํเนาบัตรประชาชนของ 
         ผู้รับมอบอาํนาจ  และบัตรประชาชนของผู้มอบอาํนาจ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข
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แบบ ส.พ. ๔ 

แผนงานการจดัตั้งสถานพยาบาล 
ประเภททีร่บัผูป่้วยไวค้า้งคืน 

๑.  สถานพยาบาลมีลักษณะเป็น 
 โรงพยาบาลทั่วไป      ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
 โรงพยาบาลเฉพาะทาง ……………………..……………. ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
 โรงพยาบาลทนัตกรรม    ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
 โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์     ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
 โรงพยาบาลกายภาพบาํบัด     ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย  ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
 โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย      ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        

๒. ขนาดสถานพยาบาล ………………………………………. เตียง 

๓. บริการที่จัดให้มีเพ่ิมเติม……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. ลักษณะอาคารสถานพยาบาล 
 เป็นอาคารสถานพยาบาลสร้างใหม่  เป็นอาคารดัดแปลงจากอาคารเดิม  อื่น ๆ ………………………………………. 

๕. การเงินโดยประมาณ  
งบลงทุน …………………………..…….บาท  แหล่งลงทุนจาก 

 ส่วนตัว …………………………………………………………… เปอร์เซน็ต์      สถาบันการเงินในประเทศ ……………………………… เปอร์เซน็ต์ 
 สถาบันการเงินต่างประเทศ ……………………………. เปอร์เซน็ต์      หุ้น………………………………………………..…………………..เปอร์เซน็ต์ 

๖. พ้ืนที่บริการครอบคลุม 
    ๖.๑ ในเขตท้องที่การปกครองของกระทรวงมหาดไทย (อาํเภอ/เขต  จังหวัด) ได้แก่  
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ๖.๒ จาํนวนประชากรภายในเขตรัศมี ๕ กโิลเมตร โดยรอบสถานพยาบาล มีประมาณ………………………………….……………คน 

๗. สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน  ในพ้ืนที่บริการ 
    (๑) สถานพยาบาลของรัฐ …………………..………… แห่ง  มีบริการ 

 ผู้ป่วยใน ……………………..….. เตียง    ห้องผ่าตัด …………………..……. ห้อง   เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ …………………… เคร่ือง 
  เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ……..……….…. เคร่ือง   เคร่ืองสลายน่ิว ….………………………………….….. เคร่ือง 
 เคร่ืองล้างไต ….………………………………….….. เคร่ือง   อื่น ๆ เช่น ………………………………………………………………………………………..…..  

    (๒) สถานพยาบาลเอกชน ………………………….… แห่ง  มีบริการ 
  ผู้ป่วยใน ……………………..….. เตียง   ห้องผ่าตัด …………………..……. ห้อง    เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ …………………… เคร่ือง 
  เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ……..……….…. เคร่ือง   เคร่ืองสลายน่ิว ….………………………………….….. เคร่ือง 
 เคร่ืองล้างไต ….………………………………….….. เคร่ือง  
 อื่น ๆ เช่น ………………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………………..…..  
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๘. ปัญหาการบริการรักษาพยาบาลในพ้ืนที่ที่ครอบคลุม  ซ่ึงเป็นเหตุให้สมควรลงทุน คือ …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

๙. จาํนวนของผู้ประกอบวิชาชีพที่จะมาปฏบัิติงาน 
                ๙.๑ แพทย์ ………………...……..……….........…..… คน  ๙.๒ พยาบาล ……….….………………….….… คน  

    ๙.๓ ทนัตแพทย์ …………..……..………..........…… คน  ๙.๔ เภสชักร …………………...….………….….คน         
    ๙.5 นักกายภาพบาํบัด ……..….……….… คน 9.6 นักเทคนิคการแพทย์ ………..…..…. คน 

                9.7 แพทย์แผนไทย …………………………. คน 
             - เวชกรรมไทย ………………………….  คน      - เภสชักรรมไทย …………………………. คน    

    - แพทย์แผนไทยประยุกต์ ….………. คน     - การผดุงครรภ์ไทย………………………. คน   
    - การนวดไทย ………………………….    คน      - การแพทย์พ้ืนบ้านไทย…………………คน    

๙.8 ผู้ประกอบโรคศิลปะ 
(๑) กจิกรรมบาํบัด ……..….……….… คน  (๒) การแก้ไขความผดิปกติของการสื่อความหมาย ……..…..…. คน  
(๓) เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ….………. คน  (๔) รังสเีทคนิค  …………………………. คน          
(๕) จิตวิทยาคลินิกอก ….………. คน                 (6) กายอปุกรณ์…………………………. คน  

           (7)  การแพทย์แผนจีน…………………………. คน      
          (8) อื่นๆ..........................................................  

๑๐. ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะมาปฏบัิติงานในตาํแหน่งที่สาํคัญ (โปรดเขียน ช่ือ-สกุล ถ้าสามารถระบุได้) 
 ผู้ดาํเนินการสถานพยาบาล …………………………………..…….……  ผู้อาํนวยการฝ่ายการแพทย์ ………………………………...………………………… 
 ผู้อาํนวยการฝ่ายการพยาบาล …………………………...…………….  อื่น ๆ …………………………………………………..…………………..………………..…… 

๑๑. ระยะเวลาในการดาํเนินการตามแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล มีระยะเวลา.....................ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาล 

(ลายมือช่ือ) ……………….………………………………………………… ผู้ย่ืนคาํขอ 

    ( …..…………..………………………………………..) 

อนุมัติ 

(ลายมือช่ือ) ……………….………………………………………………… ผู้อนุญาต 

                วันที่……………………………………………………………………………….. 

หมายเหตุ ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๑๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบ ส.พ. ๕ 
เลขรับที่ ..………………………………… 
วันที่ ……………..……………………….… 
ลงช่ือ …………………………ผู้รับคาํขอ 

         คําขออนุญาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล 

เขียนที่ ………………………………………………….………….………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

วันที่ ……..…… เดือน ……………………………………. พ.ศ. ………….. 

๑. ข้าพเจ้า 
     ๑.๑ ช่ือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

เลขประจาํตัว                 สญัชาติ ………………………..……..… อายุ …………………… ปี          
     ๑.๒ นิติบุคคล…….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

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

          ๑.๓ มี     บ้าน     สาํนักงาน   ตั้งอยู่เลขที่ ……………..…… หมู่ที่ ……….… ซอย/ตรอก ………………………….……………  
ถนน ………………………….……………….…….. ตาํบล/แขวง …………………..……………………………. อาํเภอ/เขต ……………….………………..……………………. 
จังหวัด ………………...………………………………….. รหัสไปรษณย์ี……………....……………… โทรศัพท ์………………………………………………………….……….… 
โทรสาร..…………………………………………………..……….…. ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส…์…………………………………….……………………………………………………. 

๒. ขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
      ๒.๑ สถานพยาบาลมีลักษณะเป็น 

  คลินิกเวชกรรม
  คลินิกทนัตกรรม 
 คลินิกเฉพาะทาง     ด้านเวชกรรม       ด้านทนัตกรรม      ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์    
  คลินิกกายภาพบาํบัด 
  คลินิกเทคนิคการแพทย์ 
 คลินิกการแพทย์แผนไทย       การแพทย์แผนไทย     การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
  คลินิกการประกอบโรคศิลปะ   กจิกรรมบาํบัด     การแก้ไขความผดิปกติของการสื่อความหมาย          
       เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก     รังสเีทคนิค   จิตวิทยาคลินิก  กายอปุกรณ์  
       การแพทย์แผนจีน           อื่นๆ 

         สหคลินิก ประกอบด้วย ………………………………………………………………………………..……………………..…………………..   
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………………. 
บริการที่จัดให้มีเพ่ิมเติม 
    ห้องเอกซเรย์               ห้องไตเทยีม               ห้องผ่าตัด               ห้องฝงัเขม็ 
    อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………..… 
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 ๒.๒ ลักษณะของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  จาํนวน………………………………………..เตียง 
 โรงพยาบาลทั่วไป      ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
 โรงพยาบาลเฉพาะทาง ……………………..……………. ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
 โรงพยาบาลทนัตกรรม    ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
 โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์     ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
 โรงพยาบาลกายภาพบาํบัด     ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย  ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
 โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย      ขนาดเลก็   ขนาดกลาง    ขนาดใหญ่        
บริการที่จัดให้มีเพ่ิมเติม 
 อายุรกรรม   ศัลยกรรม   สตูินรีเวชกรรม  กุมารเวชกรรม 
 แผนกเทคนิคการแพทย์   แผนกออร์โธปิดิกส ์   แผนกโรคผิวหนัง  แผนกการผสมเทยีม 
 แผนกกายภาพบาํบัด   แผนกการแพทย์แผนไทย  แผนกโภชนาการ  แผนกซักฟอก     
 หอผู้ป่วยหนัก               ห้องตรวจภายในและขูดมดลูก  ห้องผ่าตัดเลก็   ห้องให้การรักษา              
 ห้องทารกหลังคลอด              การผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะ              ห้องไตเทยีม   ห้องทนัตกรรม               
 รังสวิีนิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์  การผ่าตัดเปิดหัวใจ   การสวนหัวใจ              รังสบีาํบัด           
 การตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า        การสลายน่ิวด้วยเคร่ืองมือ  ห้องเกบ็ศพ 
 แผนกการแพทย์แผนไทยประยุกต์   แผนกการนวด     แผนกการแพทย์แผนจีน     อื่นๆ ………..……………………………….. 

๓.วัน/เวลาที่ขออนุญาตประกอบกจิการ (โปรดระบุรายละเอยีดวัน/เวลาทาํการ) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ณ สถานพยาบาลช่ือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
ตั้งอยู่เลขที่ …………………….. หมู่ที่ ……………… ซอย/ตรอก ………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………… 
ตาํบล/แขวง …………….……………………. อาํเภอ/เขต …………. จังหวัด ……………………………….รหัสไปรษณย์ี………………โทรศัพท ์……………………
โทรสาร……………………… ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส…์…………………………………………….. 

พร้อมกบัคาํขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงการเปล่ียนแปลงมาด้วย จาํนวน ................ ฉบับ คือ 
� สาํเนาบัตรประจาํตัว � หนังสอืแสดงความจาํนงเป็นผู้ปฏบัิติงาน ตามแบบ ส.พ. ๖  

      พร้อมสาํเนา   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาํเนาทะเบียนบ้าน             
      และสาํเนาบัตรประจาํตัว  ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

            �สาํเนาทะเบียนบ้านของผู้อนุญาต 
� สาํเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานพยาบาล             
� ใบรับรองแพทย์          �  สาํเนาเอกสารแสดงกรรมสทิธิ์ในสถานพยาบาล                
� สาํเนาวุฒิบัตร หรือหนังสอือนุมัติ (ถ้ามี)        �  หนังสอือนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล 
� สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคล (กรณผู้ีย่ืนคาํขอเป็นนิติบุคคล)    
� แผนที่แสดงที่ตั้งสถานพยาบาลและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง 
�  เอกสารแสดงลักษณะของสถานพยาบาล โดยมีรายการ ดังต่อไปน้ี 
      (ก) แบบผังหลักของพ้ืนที่ที่ตั้งอาคารสถานพยาบาล  
      (ข) แบบแสดงภาพอาคารภายนอกสถานพยาบาลอย่างน้อยด้านหน้าและด้านข้าง 
      (ค) แบบแสดงการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยพร้อมระบุช่ือให้แสดงทุกช้ัน ทุกอาคาร 
      (ง) ผงัแสดงการติดตั้งอปุกรณเ์คร่ืองมือพิเศษที่สาํคัญในแต่ละส่วนอาคาร 

(จ) ผงัการสญัจรของผู้ใช้สอยแต่ละประเภทในอาคาร  
(ฉ) เส้นทางหนีไฟและอปุกรณด์ับเพลิงภายในอาคาร             
(ช) ระบบการระบายนํา้และบาํบัดนํา้เสยี   

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

� กรณสีถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จะต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 
     (ก) แบบแปลนสถานพยาบาลพร้อมแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติ 
     (ข) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือ  ร้ือถอนอาคาร  
     (ค) หนังสอืแสดงความเหน็ชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม            
�อื่น ๆ  (ถ้ามี) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า      
๑. ไม่เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาหรือคาํสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถงึที่สดุให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผดิ 

                ที่ได้กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
            ๒. ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา 
            ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            ๔. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(ลายมือช่ือ) ……………….………………………………………………… ผู้ย่ืนคาํขอ 

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

หมายเหตุ    ๑. ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง�   หน้าข้อความที่ต้องการ 
     ๒. กรณีมอบอาํนาจให้ผู้อื่นดาํเนินการแทนต้องมีหนังสอืมอบอาํนาจติดอากรแสตมป์ พร้อมสาํเนาบัตรประชาชนของ 
         ผู้รับมอบอาํนาจ  และบัตรประชาชนของผู้มอบอาํนาจ 
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แบบ ส.พ. ๖ 
หนงัสือแสดงความจํานงเป็นผูป้ฏิบติังาน 
ในสถานพยาบาลของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

เขียนที่ ………………………………………………….………….………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

วันที่ ……..……... เดือน ……………………………………. พ.ศ. …….. 

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………….….เลขประจาํตัว 
 อายุ …………………….…… ปี ผู้ประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะสาขา………………………………………………………………………………..……………….. 
เลขที่ใบอนุญาต…………………………………………………….……. ออกให้วันที่ ………………………………………………………….….. 
ได้รับ   หนังสอือนุมัติ    วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชาํนาญ ………………………………………………………… ออกให้วันที่……………..…………… 
อยู่บ้านเลขที่………………..…….. ซอย/ตรอก ………………………………… ถนน ……………….…………………….. ตาํบล/แขวง …………………………….…….… 
อาํเภอ/เขต ………………………………………..…….…….. จังหวัด …………………………………………………………… รหัสไปรษณย์ี……………..………..……………… 
โทรศัพท ์…………………………………………………โทรสาร………………………………….ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส…์…………………………………………………………… 

ปัจจุบันข้าพเจ้า 
 ไม่ได้รับราชการหรือทาํงานอยู่แห่งใด 
  รับราชการ หรือเป็นผู้ดาํเนินการสถานพยาบาล หรือทาํงานประจาํอยู่ที่ (ระบุสถานที่  วัน  เวลาทาํการ) …………………….. 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ไม่เคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดมาก่อน  
 เคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชน   
ช่ือสถานพยาบาล……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
อาํเภอ/เขต ………………………………………………… จังหวัด ………………......…..……….……….. มาก่อน  แต่ได้เลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ณ สถานพยาบาลดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ ……………………….. เดือน ……………………..………………………………………. พ.ศ. …………………….. 

ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏบัิติงานในสถานพยาบาล ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
โดยปฏบัิติงานตามวันและเวลา ดังต่อไปน้ี ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ  
 สาํเนาบัตรประจาํตัว       สาํเนาทะเบียนบ้าน  
 สาํเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกอบโรคศิลปะ    สาํเนาวุฒิบัตร  หรือหนังสอือนุมัติจากสภาวิชาชีพ 
 รูปถ่ายขนาด  ๘ x ๑๓ เซนติเมตร  ถ่ายไว้ไม่เกนิหน่ึงปี จาํนวน ๑ รูป 
 อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(ลายมือช่ือ) ……………….………………………………………………… ผู้แสดงความจาํนง 

   ( …..…………..……………………………….………..) 

หมายเหตุ   ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข
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¢Õß°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈ æ.». ÚıÙı ´÷ËßÕÕ°µ“¡§«“¡

„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“πæ¬“∫“≈ æ.». ÚıÙÒ Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘

∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫

¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬

Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ ª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ÕÕ°ª√–°“»‰«â

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢©∫—∫π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°

«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Ú ·∫∫§”¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ„Àâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈ „Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡·∫∫  .æ. Ò¯ ∑â“¬ª√–°“»π’È

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๔๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… ¯ ß √“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı

¢âÕ Û ·∫∫„∫Õπÿ≠“µ„Àâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫

 .æ. Ò˘ ∑â“¬ª√–°“»π’È

¢âÕ Ù ·∫∫§”¢Õ‡ª≈’Ë¬πµ—«ºŸâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫

 .æ. Ò¯ ∑â“¬ª√–°“»π’È

¢âÕ ı ·∫∫§”¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ„Àâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈ „Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡·∫∫  .æ. Ú ∑â“¬ª√–°“»π’È

¢âÕ ˆ ·∫∫§”¢Õ√—∫„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µ°√≥’„∫Õπÿ≠“µ„Àâ¥”‡π‘π°“√

 ∂“πæ¬“∫“≈ Ÿ≠À“¬À√◊Õ∂Ÿ°∑”≈“¬„π “√– ”§—≠ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫  .æ. ÚÒ

∑â“¬ª√–°“»π’È

¢âÕ ˜ ·∫∫§”¢Õ·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√“¬°“√∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ‰«â·≈â« „Àâ‡ªìπ

‰ªµ“¡·∫∫  .æ. ÚÚ ∑â“¬ª√–°“»π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úˆ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙı

«‘π—¬  «‘√‘¬°‘®®“

ª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
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๑๔๘



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๔๙



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๑๕๐



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๕๑



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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สุข

๑๕๒



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๕๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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สุข

๑๕๔



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๕๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การกําหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน 

หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผูป่้วย 
และเอกสารอืน่ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

โดยที่กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ
ในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กําหนดให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจกําหนด
แบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและ
ผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน
หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑๑  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒  แบบรายงานประจําปีสําหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ให้เป็นไปตามแบบ ส.พ. ๒๓ ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓  แบบรายงานประจําปีสําหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ให้เป็นไปตามแบบ ส.พ. ๒๔ ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
วินัย  วิริยกิจจา 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพเิศษ ๘๐ ง/หน้า ๑๑/๓๐ สงิหาคม ๒๕๔๕ 

ปร
ะก

าศ
กร

ะท
รว

งส
าธ

าร
ณ
สุข

๑๕๖



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน
หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วยและเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘๓ 

 
ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกแบบ ส.พ. ๒๓ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
กําหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาลและผู้ป่วยและเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้แบบ ส.พ. ๒๓ ท้ายประกาศนี้แทน 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพเิศษ ๓๑๒ ง/หน้า ๗/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๕๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบ ส.พ. ๒๓ 
รายงานประจําปของสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน   

ประจําปงบประมาณ ………………..……  
(บันทึกขอมูลตั้งแต 1 ตุลาคมของปที่ผานมา ถึง 30 กันยายน ของปปจจุบัน) 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
๑.๑ ชื่อสถานพยาบาล ...................................................................................................................................... 

ตั้งอยูเลขที่ ................... หมูท่ี .………………...... ซอย/ตรอก ........................... ถนน ............................................ 
ตําบล/แขวง .............................……………….... อําเภอ/เขต ............................... จังหวัด ..................................... 
รหัสไปรษณีย...........................………………......โทรศัพท .................................โทรสาร...............………….......... 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส................................... 

๑.๒ ชื่อผูรับอนุญาต……………………………………………………………เลขที่ใบอนุญาต……………………... 
๑.๓ ชื่อผูดําเนินการ………………….…..……………………………….……เลขที่ใบอนุญาต………..…………… 

๒. ลักษณะสถานพยาบาลและจํานวนการใหบริการ 
๒.๑ ลักษณะสถานพยาบาล…………………………………(คลินิกเฉพาะทาง ระบุสาขา)…………………………... 
๒.๒ จํานวนผูปวย .…..............................…………………..คน...................................................................ครั้ง 
๒.๓ จํานวนการใหบริการ 

๒.๓.๑ เวชกรรม .................................................................................................................................ครั้ง 
๒.๓.๒ เวชกรรมเฉพาะทาง...............................................................................................................…ครั้ง 
๒.๓.๓ ทันตกรรม 

สงเสริม, ปองกัน.......................................................................................………...….............ครั้ง 
รักษา……………………………………………………………………………………………..…..ครั้ง 

๒.๓.๔ ทันตกรรมเฉพาะทาง 
สงเสริม, ปองกัน...............................................................................................……...............ครั้ง 
รักษา…………………………………………………………………………….……………………ครั้ง 

๒.๓.๕ กายภาพบําบัด  (เวชศาสตรฟนฟู)   
กายภาพบําบัด.................................................................................................................……ครั้ง 
กายอุปกรณ…..................................................................................................................……ครั้ง 

๒.๓.๖ การผาตัดเล็ก............................................................................................................................ครั้ง 
            ๒.๓.๗ ลางไต…………………………………….…………………………………………........................ครั้ง 

  ๒.๓.๘  การตรวจทางหองปฏิบัติการ ................................................................................................... ครั้ง 
๒.๓.๙ รังสีวินิจฉัย ..............................................................................................................................ครั้ง 
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๒.๓.๑๐ การพยาบาลและการผดุงครรภ 
 การตรวจกอนคลอด………....................................................................................................ครั้ง 
 การทําคลอดปกติ…..…………...............................................................................................ครั้ง 
 การดูแลหลังคลอด…..……....................................................................................................ครั้ง 

๒.๓.๑๑ การแพทยแผนไทย .............................................................................................................. ครั้ง 

๓. เครื่องมือท่ีสําคัญและยานพาหนะ 
๓.๑  เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร .......................................................................................................... เครื่อง 
๓.๒  เครื่องตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแมเหล็กไฟฟา ......................................................................... เครื่อง 
๓.๓  เครื่องลางไต ................................................................................................................................ เครื่อง 
๓.๔  เครื่องสลายนิ่ว .............................................................................................................................. เครื่อง 
๓.๕  เครื่องอัลตราซาวนด (ไมนับรวมเครื่อง droptone) .......................................................................... เครื่อง 
๓.๖  เครื่องเลเซอร ............................................................................................................................... เครื่อง 
๓.๗ รถรับสงผูปวยฉุกเฉิน...........................................................................................................................คัน 
๓.๘  อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………….……… 

(ลายมือชื่อ) ……………….…………………………… 

                ( …………………………………... ) 
            ผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

(ลายมือชื่อ) ……………….………………………….. 

              ( ………………………………….. ) 
          ผูดําเนินการสถานพยาบาล 

วันที่รายงาน ...…..……..........……… 
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แบบ ส.พ. ๒๔ 
รายงานประจําปของสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน  

ประจําปงบประมาณ……………………………. 
(บันทึกขอมูลตั้งแต 1 ตุลาคมของปที่ผานมา ถึง 30 กันยายน ของปปจจุบัน) 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
    ๑.๑ ชื่อสถานพยาบาล ………………..………………………………………………………………………………… 
ตั้งอยูบานเลขที่ ………….……….. หมูท่ี…………… ซอย/ตรอก ........................... ถนน …………………………… 
ตําบล/แขวง …………………...…………….. อําเภอ/เขต ………….....…..……………จังหวัด …………..………….. 
รหัสไปรษณีย.................................……….โทรศัพท ………………………...............โทรสาร............................…... 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส............................................... 
    ๑.๒ ชื่อผูรับอนุญาต………………………………………………เลขที่ใบอนุญาต……………………...……………. 
    ๑.๓ ชื่อผูดําเนินการ………………….…..………….……………เลขที่ใบอนุญาต………..………………….………. 

๒. ลักษณะสถานพยาบาล………………..…………………(เฉพาะสาขา,เฉพาะทาง ระบุ)……………………………… 
จํานวน……………………………………เตียง 

๓. สถิติการบริการ 
๓.๑ ผูปวยนอกรวม ...........................................................คน...................................................................ครั้ง 
๓.๒ ผูปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 

(๑) จราจร………………............................................คน...................................................................ครั้ง 
(๒) ขนสง ………………............................................คน...................................................................ครั้ง 
(๓) อ่ืนๆ  ………………............................................คน..................................................................ครั้ง 

๓.๓ ผูปวยในรวม ............................................. คน,  จํานวนวันนอนรวม ...............................................…..วัน 
๓.๔ ผูมารับบริการอ่ืนๆ ………………................................คน...................................................................

ครั้ง 
๓.๕ ผูปวยในหอผูปวยหนัก .........................................................................................................................คน 
๓.๖ ผูปวยผาตัด 

(๑) การผาตัดใหญพิเศษ .................................................................................................................. ครั้ง 
                 ก. การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ......................................................................................................... ครั้ง 

             ข. การผาตัดเปดหัวใจ ................................................................................................................ ครั้ง 
(๒) การผาตัดใหญ ........................................................................................................................... ครั้ง 

         (๓) การผาตัดเล็ก ............................................................................................................................ ครั้ง 
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๓.๗ ผูปวยคลอดบุตร 
(๑) การดูแลกอนคลอด………………………….…คน,  การดูแลหลังคลอด……………………..………..คน 
(๒) การคลอดปกติ ............................................................................................................................ คน 
(๓) การคลอดผิดปกติ ................................................................................................................…... คน 

                 ก. การผาตัดคลอด ...................................................................................................................... 
คน 
                 ข. การคลอดโดยใชคีม ................................................................................................................ คน 
                 ค. การคลอดโดยใชเครื่องดูดสูญอากาศ ....................................................................................... คน 
                 ง. การคลอดทาผิดปกติ ............................................................................................................... คน 

๓.๘ จํานวนทารกแรกเกิด 
(๑) ทารกคลอดครบกําหนด ............................................................................................................... คน 
(๒) ทารกคลอดกอนกําหนด .............................................................................................................. คน 

๓.๙   การสวนหัวใจ ................................................................................................................................. ครั้ง 
๓.๑๐ การลางไต ...................................................................................................................................... ครั้ง 
๓.๑๑ รังสีวินิจฉัย ......................................................................................................................................ครั้ง 

 (๑) ดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร ................................................................................................ ครั้ง            
 (๒) ดวยเครื่องตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแมเหล็กไฟฟา ............................................................... ครั้ง 

๓.๑๒ รังสีบําบัด ....................................................................................................................................... ครั้ง          
 ๓.๑๓ ทันตกรรม 

             สงเสริม, ปองกัน..........................................................................................……............…………...ครั้ง 
    รักษา…………………………………………..…………………………………………………………….ครั้ง 

 ๓.๑๔ เวชศาสตรฟนฟู             
กายภาพบําบัด..............................................................................................................……………..ครั้ง 

 กายอุปกรณ….............................................................................................................…………….. ครั้ง 
๓.๑๕ การตรวจทางหองปฏิบัติการ............................................................................................................. ครั้ง 

     ๓.๑๖ การแพทยแผนไทย ......................................................................................................................... ครั้ง 
 ๓.๑๗ การสงตอผูปวย (จําแนกตามสาเหตุ) 

 (๑) เกินขีดความสามารถที่จะใหบริการ ............................................................................................. ครั้ง 
 (๒) เปนความประสงคของผูปวย ...................................................................................................… ครั้ง 

๓.๑๘ การใหบริการนอกสถานที่  โดย 
               (๑) จํานวนผูรับบริการเอกซเรย.........................................................................................................  คน 
               (๒) จํานวนผูรับบริการทันตกรรม ...................................................................................................... คน 

 (๓) จํานวนผูรับบริการชันสูตรพลิกศพ...............................................................................................  คน 
 (๔) จํานวนผูรับบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่….................................................................................... คน
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๓.๑๙ การตายของผูปวย 
                (๑) ตายกอนถึงสถานพยาบาล .......................................................................................................... คน 
                (๒) ตายกอนรับไวรักษาภายใน ......................................................................................................... คน               
                (๓) ตายหลังรับไวรักษาภายใน ......................................................................................................... คน
                (๔) โรคที่เปนสาเหตุการตาย ๕ อันดับแรกของโรงพยาบาล     (ตามคูมือสอบสวนสาเหตุการตายของ
                  กระทรวงสาธารณสุข) 
                  ก............................................……………………………………………………………………….. คน       
                  ข. ................................................................……………………………………………………….. คน 

      ค .......................................…………………………………………………..……………………… คน 
      ง. ...................................................…………………………………………………….…………… คน 

จ. ..................................................……………………………………….…………………………  คน 

๔. เครื่องมือท่ีสําคัญและยานพาหนะ 
     ๔.๑   เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร ......................................................................................................... เครื่อง 

 ๔.๒   เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแมเหล็กไฟฟา ........................................................................ เครื่อง 
 ๔.๓   เครื่องลางไต ............................................................................................................................... เครื่อง 
 ๔.๔   เคร่ืองสลายนิ่ว ............................................................................................................................. เครื่อง 
 ๔.๕   เครื่องแกมมาไนฟ……………………………………………………………………...…………………เครื่อง 
 ๔.๖   เครื่องอัลตราซาวนด ……………………………………………….................................................... เครื่อง 
 ๔.๗   เครื่องเลเซอร ......….................................................................................................................... เครื่อง 
 ๔.๘   รถรับสงผูปวยฉุกเฉิน.............................................................................................….........................คัน 
 ๔.๙   รถเอกซเรย……………...........................................................................................……….......…......

คัน 
 ๔.๑๐ รถทันตกรรม……………....................................................................................................................คัน 
 ๔.๑๑ อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………… 

๕. ขอมูลดานคุณภาพบริการ 
     ๕.๑ ระบบพัฒนาคุณภาพบริการ 
           ๕.๑.๑.  ISO         อยูในระหวางการจัดทํา      ไดรับการรับรองจากองคกรภายนอกแลว 

          ไดรับ ISO .......................…………………………………..…………      เฉพาะสวน        ท้ังหมด 
          จาก .................................................................. เม่ือวันที่ ........................................................... 

            ๕.๑.๒. HA           อยูในระหวางการจัดทํา      ไดรับการรับรองจากองคกรภายนอกแลว 
          จาก ....................................................................เม่ือวันที่ ……................................................... 
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๕.๒ ระบบประกันสุขภาพ 
๕.๒.๑  เขารวมโครงการประกันสังคม     จํานวนผูประกันตน……………………………………..……….คน 
๕.๒.๒  เขารวมโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จํานวนผูขึ้นทะเบียน……….…………………คน 

๕.๓ การสงบุคลากรไปอบรมหรือฟนฟูวิชาการ  …….................……………..  เรื่อง ....................................  คน 
๕.๔ การจัดอบรมวิชาการหรือพัฒนาการบริการภายในจํานวน .........……….เรื่อง .............................…..…..  คน 
๕.๕ จํานวนการตายผูปวยหองฉุกเฉิน (Preadmission  Resuscitation  Failure) ..........................…………… คน 
๕.๖ จํานวนมารดาตาย ....................................................................................................................……… คน 
๕.๗ จํานวนทารกเกิดไรชีพ ........................................................................................................................ คน 
๕.๘ จํานวนทารกที่ตายกอนอายุครบ 7 วัน .........................................................................................…….. คน 
๕.๙ จํานวนเด็กท่ีอายุต่ํากวา 1 ปตาย ..................................................................................……………….. คน 

๖.  อัตรากําลังของบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรอ่ืนๆ 
     ๖.๑ แพทยท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง  

๖.๑.๑ แพทยท่ัวไปที่อยูประจํา……………………..คน   แพทยท่ัวไปที่อยูบางเวลา ............................... 
คน 

๖.๑.๒ แพทยเฉพาะทางท่ีอยูประจํา  จําแนกตามสาขา 

เวชปฏิบัติท่ัวไป   .....................… คน  ประสาทศัลยศาสตร      ......................… คน 
พยาธิวิทยาทั่วไป      .....................… คน  ศัลยศาสตรยูโรวิทยา     ......................… คน 
พยาธิวิทยากายวิภาค .....................… คน  ศัลยศาสตรตกแตง       ......................… คน 
พยาธิวิทยาคลินิค    .....................… คน  กุมารศัลยศาสตร          ......................… คน 
อายุรศาสตร .....................… คน  ศัลยศาสตรทวารหนัก ......................… คน 
จิตเวชศาสตร        .....................… คน  ศัลยศาสตรทรวงอก ......................… คน 
ศัลยศาสตร          .....................… คน  รังสีวิทยาวินิจฉัย          ......................… คน 
สูติศาสตรนรีเวช     .....................… คน  รังสีรักษา                  ......................… คน 
กุมารเวชศาสตร      .....................… คน  เวชศาสตรนิวเคลียร     ......................… คน 
รังสีวิทยา  .....................… คน  เวชศาสตรฟนฟู        ......................… คน 
วิสัญญีวิทยา         .....................… คน  เวชศาสตรปองกัน        ......................… คน 
ประสาทวิทยา        .....................… คน  โลหิตวิทยา                ......................… คน 
สัจวิทยา               .....................… คน  อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร ......................… คน 
จักษุวิทยา .....................… คน  อายุรศาสตรโรคหัวใจ ......................… คน 
โสต นาสิก ลาริงซวิทยา .....................… คน  อายุรศาสตรโรคทรวงอก ......................… คน 
นิติเวชศาสตร .....................… คน  อ่ืนๆ(ระบุ)………………………….. ......................… คน 
ศัลยศาสตรออรโตปดิกส .....................… คน  ……………………………………… ......................… คน 
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๖.๒ ทันตแพทยประจํา     .....................… คน ทันตแพทยบางเวลา ............................................คน 
   ๖.๓  ผูชวยทันตแพทย      .....................… คน 
   ๖.๔  ชางทันตกรรม .....................… คน 
 ๖.๕  เภสัชกรประจํา         .....................… คน เภสัชกรบางเวลา................................................. คน 

   ๖.๖  ผูชวยเภสัชกรรม      .....................… คน 
   ๖.๗  พยาบาลวิชาชีพประจํา  .....................… คน พยาบาลวิชาชีพบางเวลา………........................... คน 
   ๖.๘  พยาบาลเทคนิคประจํา  .....................… คน พยาบาลเทคนิคบางเวลา.......................................คน 
   ๖.๙  วิสญัญีพยาบาล .....................… คน 
   ๖.๑๐ เจาหนาท่ีพยาบาล    .....................… คน 
   ๖.๑๑ นักกายภาพบําบัดประจํา  .....................… คน นักกายภาพบําบัดบางเวลา…................................คน 
   ๖.๑๒ ผูชวยกายภาพบําบัด   .....................… คน 
   ๖.๑๓ พนักงานอาชีวบําบัด   .....................… คน 
   ๖.๑๔ พนักงานเวชกรรมฟนฟู .....................… คน 
   ๖.๑๕ นักเทคนิคการแพทยประจํา  .....................… คน นักเทคนิคการแพทยบางเวลา…............................คน 
   ๖.๑๖ นักวิทยาศาสตรการแพทย   .....................… คน 
   ๖.๑๗ เจาหนาท่ีรังสีการแพทย      .....................… คน 
   ๖.๑๘ นักโภชนาการ      .....................… คน 
    ๖.๑๙ โภชนากร           .....................… คน 
    ๖.๒๐ นักจิตวิทยา         .....................… คน 
    ๖.๒๑ นักสังคมสงเคราะห  .....................… คน 
    ๖.๒๒ นักสถิติ             .....................… คน 
    ๖.๒๓ เจาหนาท่ีเวชสถิติ   .....................… คน 
    ๖.๒๔ ลูกจางหรือพนักงานอื่นๆ  .....................… คน 

(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………… 

     ( …………………………………..……… ) 
              ผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………… 

   ( …………………………………..………) 
            ผูดําเนินการสถานพยาบาล 

         วันที่รายงาน....................................... 

ปร
ะก

าศ
กร

ะท
รว

งส
าธ

าร
ณ
สุข

๑๖๔
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ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือ
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒๑  ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งด ำรงต ำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๑) ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
(๓) ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
(๔) สำธำรณสุขนิเทศก์ 
(๕) อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
(๖) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
(๗) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน 

บริกำรสุขภำพ 
(๘) นำยแพทย์ ทันตแพทย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข เภสัชกร พยำบำลวิชำชีพ 

นักทะเบียนวิชำชีพและนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักสถำนพยำบำลและกำร
ประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

(๙) ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
(๑๐) นิติกร ที่ปฏิบัติงำนในกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

ข้อ ๔  ให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งด ำรงต ำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑  ทั้งนี้ เฉพำะในเขตท้องที่ที่
มีอ ำนำจหน้ำที่ดูแลและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน 

(๑) นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด 
(๒) นำยแพทย์เชี่ยวชำญ นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ เภสัชกรเชี่ยวชำญและ

ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน้ำ ๖/๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๖๕
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(๓) นิติกร ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
(๔) เภสัชกร นักวิชำกำรสำธำรณสุขและเจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงำนในกลุ่ม

งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
(๕) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล

ชุมชนหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
(๖) หัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำล โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไปและโรงพยำบำล

ชุมชน 
(๗) ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคกำรแพทย์และนักกำยภำพบ ำบัด ที่ปฏิบัติงำน

ในโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไปและโรงพยำบำลชุมชน 
(๘) สำธำรณสุขอ ำเภอ 
(๙) นักวิชำกำรสำธำรณสุข ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 

ข้อ ๕  ให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งด ำรงต ำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑  ทั้งนี้ เฉพำะในเขตท้องที่ที่
มีอ ำนำจหน้ำที่ดูแลและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน 

(๑) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
(๒) นักวิชำกำรสำธำรณสุข หรือข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงำนใน

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ 

ประกำศ ณ วันที่ ๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปิยะสกล  สกลสัตยำทร 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
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ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๖๗
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดสถานพยาบาลอื่นซึ่ งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ ในบังคับ   
ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  และมาตรา  ๖  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  สถานพยาบาลอื่น   
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  เรื่อง  หลักเกณฑ์

การยกเว้นสถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
ข้อ 4 สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

พ .ศ .  2541  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ .ศ .  2559 
ต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้   

(1) เป็นสถานพยาบาลที่ ไม่รับผู้ป่ วยไว้ ค้างคืนที่ จัดให้บ ริการด้านการรักษาพยาบาล   
การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยและการควบคุมและป้องกันโรค  ในลักษณะที่เป็นการจัดสวัสดิการ  
ให้แก่เจ้าหน้าที่  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 

 (ก) สถานศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือตามกฎหมายว่าด้วย  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 (ข) นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน   
 (ค) เจ้าของเรือตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทะเล   
 (ง) ผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในยานพาหนะต่าง ๆ  เช่น  เคร่ืองบินโดยสาร  เรือเดินทะเล   

รถขนส่งไฟฟ้า  เป็นต้น 
ทั้งนี้  ภายใต้เง่ือนไขให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล  

และใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล  และไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี  แต่ทั้งน้ีหากมีผู้ประกอบวิชาชีพ
หรือผู้ประกอบโรคศิลปะปฏิบัติงานต้องจัดให้มีหลักฐานรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ  
พร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ  สมุดทะเบียนผู้ป่วย  บันทึกการปฏิบัติงาน 
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

ที่สามารถตรวจสอบได้  และต้องแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาล  โดยผู้อนุญาตต้องออกแบบรับ
แจ้งให้ไว้เป็นหลักฐานตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี   

(2) เป็นสถานพยาบาลที่ใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคล่ือนที่  ณ  สถานท่ีใดที่หนึ่ง  
เป็นการชั่วคราว  และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือสงเคราะห์  โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการใด ๆ   
ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้บริการขององค์กรการกุศลต่าง ๆ  มูลนิธิ  สถานพยาบาลหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
โดยผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล  โดยไม่ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมรายปี  แต่ทั้งนี้  ต้องจัดให้มีหลักฐานรายช่ือผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ  
พร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ  สมุดทะเบียนผู้ป่วย  บันทึกการปฏิบัติงาน 
ที่สามารถตรวจสอบได้  และต้องแจ้ง  วัน  เวลา  สถานที่และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ที่ออกไปให้บริการแก่ผู้อนุญาตทราบ  ก่อนออกให้บริการอย่างน้อยห้าวันตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

(3) เป็นสถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
ที่ใช้ยานพาหนะ  เป็นที่ให้บริการและออกให้บริการไปยังหน่วยงานที่ร้องขอเพื่อการตรวจดูแลสุขภาพ  
รักษาพยาบาล  การส่งเสริมหรือการป้องกันโรคแก่พนักงาน  นักศึกษา  ตามสัญญาประกันสุขภาพ 
หรือการตรวจสุขภาพประจําปีระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้น  เช่น   

 (ก) รถเอกซเรย์เคล่ือนที่  ต้องมีเคร่ืองเอกซเรย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยพร้อมอุปกรณ ์ 
ป้องกันอันตรายจากรังสีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  
และเป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

 (ข) รถทันตกรรม  ที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสถานพยาบาล 

 (ค) รถปฏิบัติการชันสูตร  ที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสถานพยาบาล 

 (ง) รถรักษาพยาบาลเคลื่อนที่   ที่ ได้มาตรฐานตามที่ ผู้ อนุญาตประกาศกําหนด   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

ให้สถานพยาบาลเคลื่อนที่ตาม  (ก) - (ง)  ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
ที่ออกไปให้บริการสอดคล้องกับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  หรือการประกอบ
โรคศิลปะนั้น ๆ  ตามกฎหมาย 

ทั้งนี้  ภายใต้เง่ือนไขให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
และใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล  และไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี  แต่ต้องจัดให้มีหลักฐาน  
สมุดทะเบียนผู้ป่วยและบันทึกการปฏิบัติงาน  โดยระบุ  วัน  เวลา  สถานที่และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ   
หรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริการที่สามารถตรวจสอบได้และต้องแจ้งวัน  เวลา  สถานที่   

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๖๙



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริการแก่ผู้อนุญาตทราบก่อนออกให้บริการ  
อย่างน้อยห้าวันตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี 

(4) สถานพยาบาล  ณ  ที่พํานักของผู้ป่วยเป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้กระทําเป็นปกติธุระ   
ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถมารับบริการที่สถานพยาบาลได้  เช่น  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่นอนติดเตียง  ผู้ป่วย 
ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ผู้ป่วยชราหรือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง  เป็นต้น  ทั้งนี้  ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
หรือผู้ประกอบโรคศิลปะซึ่งใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะนั้นยังคงใช้ได้   
ตามกฎหมาย  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาต   
ให้ดําเนินการสถานพยาบาล  และไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี 

(5) ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  เช่น  รถ  เรือ   
หรือเครื่องบิน  ขององค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือรถฉุกเฉิน  เป็นต้น  ได้รับการยกเว้น   
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล  และไม่ต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมรายปี 

ข้อ 5 สถานพยาบาลอื่นซึ่ งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559 
ดังกล่าว  ไม่เป็นการตัดอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบและควบคุมสถานพยาบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ข้อ 6 หากปรากฏในภายหลังว่าสถานพยาบาลท่ีได้รับการยกเว้นมีการให้บริการที่มีลักษณะ
อันน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้บริการ  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม  
หรือส่ังให้ระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากยังมีการฝ่าฝืนคําสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดังกล่าว  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวหรืออาจส่ังเพิกถอน
สถานพยาบาลน้ัน  โดยรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 7 การยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงฉบับนี ้  
ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น  ณ  สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
สําหรับในจังหวัดอื่นให้ยื่น  ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ทั้งนี้  อาจจัดให้มีการย่ืนแบบแจ้งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบแจ้ง สพ.อ. 1 

   เลขรับที ่…………………………… 
   วันที่ ……..………..…………….… 

 ลงชื่อ ……………………ผู้รับค ำขอ 

แบบแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลอ่ืนซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

เขียนที่ ………………………………………………….…… 
       วันท่ี ……..……... เดือน ……..…………...…. พ.ศ. ………..….….. 

 ข้ำพเจ้ำ…………………………..………… โดย นำย/นำง/นำงสำว  …………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...... 
อำยุ .……………… ปี .........สัญชำต ิ………………………อยู่เลขท่ี ………………….ซอย………………………….ตรอก ……………………................
ถนน ………………………….…หมู่ที่ ……………….ต ำบล/แขวง …………………………………. อ ำเภอ/เขต ……………….………………..……………. 
จังหวัด ………………...………………………………….. โทรศัพท์ …………………………………………………….……………………………………………….. 
ขอแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน เพื่อเป็นสวัสดิกำรของเจ้ำหน้ำที่ พนักงำนลูกจ้ำงหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง   จ ำนวน ............................................................. คน 
ณ  สถำนพยำบำล .....................................................................................................ตั้งอยู่ที่ ........................................................ 
ซอย .................................................... ตรอก .................................................. ถนน ........................................ หมู่ที่ ................. 
ต ำบล/แขวง ........................................................................ อ ำเภอ/เขต ....................................................................................... 
จังหวัด .................................................................. โทรศัพท์ ....................................................................................................... 
โดยข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมี  ผู้ประกอบวิชำชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ปฏิบัติงำน 

๑. แพทย์ ………………...……..……….........…..… คน  ๒. พยำบำล ……….….………………….….…. คน 
๓. ทันตแพทย์ …………..……..………..........…… คน ๔. เภสัชกร …………………...….………….…. คน 
5. นักกำยภำพบ ำบัด ……..….……….………….. คน 6. นักเทคนิคกำรแพทย์ ………..…..……..  คน
7. แพทย์แผนไทย ………………………………….. คน

 - เวชกรรมไทย ………………………………  คน - เภสัชกรรมไทย …………………………. คน 
    - กำรผดุงครรภไ์ทย…………………………. คน - กำรนวดไทย …………………………….. คน 

- กำรแพทย์พื้นบ้ำนไทย………………… คน 
8. แพทย์แผนไทยประยุกต์ ….………. คน
9. ผู้ประกอบโรคศิลปะ

(๑) กิจกรรมบ ำบัด ……..….……….……… คน (๒) กำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย…..……. คน
(๓) เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ….….. คน   (๔) รังสีเทคนิค  …………………………. คน
(๕) จิตวิทยำคลินิก ……...………………… คน    (6) กำยอุปกรณ์…………………………. คน
(7) กำรแพทย์แผนจีน…………………….. คน
(8) อ่ืนๆ............................................... คน 

เป็นผู้ให้บริกำรและเปดิให้บริกำรเวลำระหว่ำง .................................................. น. 

(ลำยมือช่ือ) …………………………………… ผู้ยื่นค ำขอ 
      ( …..…………………………..) 
 ผู้มีอ ำนำจสูงสุดของหน่วยงำนนั้น 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๗๑



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบรับแจ้ง สพ.อ. 2 

แบบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลอ่ืนประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

ใบรับแจ้งเลขท่ี ............./.......................        

ใบรับแจ้งฉบับนี้เพื่อแสดงว่ำ  สถำนพยำบำล .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... ................... 
ตั้งอยู่เลขท่ี .................................... ซอย ......................................................ตรอก .......................................................................... 
ถนน ........................................................... หมู่ที่ ................... ต ำบล/แขวง .................................................................................... 
อ ำเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด .......................................................โทรศัพท์ ....................................... 
เป็นสถำนพยำบำลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่เจ้ำหน้ำที่พนักงำน ลูกจ้ำงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับกำรยกเว้น            
ไม่ต้องอยู่ในบังคับตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล 

ให้ไว้   ณ   วันท่ี   เดือน   พ.ศ. 

(ลำยมือช่ือ) ..................................................... ผูร้ับแจ้ง 
( ...................................................... ) 
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบแจ้ง สพ.อ. 3 

   เลขรับที ่…………………………… 
   วันที่ ……..………..…………….… 

 ลงชื่อ ……………………ผู้รับค ำขอ 

แบบแจ้งวัน เวลา สถานที่และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริการ 
ส าหรับสถานพยาบาลที่ใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ 

ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

เขียนที่ ………………………………………………….…… 
       วันท่ี ……..……... เดือน ……..…………...…. พ.ศ. ………..….….. 

 ข้ำพเจ้ำ…………………………..………… โดย นำย/นำง/นำงสำว  …………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...... 
อำยุ .……………… ปี .........สัญชำต ิ………………………อยู่เลขท่ี ………………….ซอย………………………….ตรอก ……………………................
ถนน ………………………….…หมู่ที่ ……………….ต ำบล/แขวง …………………………………. อ ำเภอ/เขต ……………….………………..……………. 
จังหวัด ………………...………………………………….. โทรศัพท์ …………………………………………………….……………………………………………….. 
ขอแจ้งแจ้งวัน เวลำ สถำนที่และช่ือผู้ประกอบวิชำชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริกำรส ำหรับสถำนพยำบำล              
ที่ใช้ยำนพำหนะในกำรออกไปให้บริกำรเคลื่อนที่  ดังนี ้

(1) วัน เวลำในกำรออกให้บริกำร  ระหว่ำง............................................ถึงวันท่ี................................................................. 
(2) สถำนท่ีในกำรออกให้บริกำร   ณ................................................................................................................................. 
(3) ผู้ประกอบวิชำชีพหรือผูป้ระกอบโรคศิลปะทีอ่อกไปให้บริกำร 

3.1 วิชำชีพเวชกรรม ………………...……..……….........…..… คน   ได้แก ่
(1)............................................................................. 
(2)............................................................................. 
(3)............................................................................. 

     3.2 วิชำชีพอ่ืนๆ  …………..……..………................…………... คน   ได้แก ่
(1)............................................................................. 
(2)............................................................................. 
(3)............................................................................. 

3.3 ผู้ประกอบโรคศลิปะ.................................................. คน   ได้แก ่
(1)............................................................................. 
(2)............................................................................. 
(3)............................................................................. 

(ลำยมือช่ือ) …………………………………… ผู้ยื่นค ำขอ 
      ( …..…………………………..) 

    ผู้มีอ ำนำจสูงสุดของหน่วยงำนนั้น 

(ลำยมือช่ือ) ............................................ ผูร้ับแจ้ง 
  ( ...................................................... ) 

  ผู้อนุญำต 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๗๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบแจ้ง สพ.อ. 4 

   เลขรับที ่…………………………… 
   วันที่ ……..………..…………….… 

 ลงชื่อ ……………………ผู้รับค ำขอ 

แบบแจ้งวัน เวลา สถานที่และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริการ 
ส าหรับสถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่ใช้ยานพาหนะเป็น  

ทีใ่ห้บริการและออกให้บริการไปยังหน่วยงานที่ร้องขอเพื่อการตรวจดูแลสุขภาพ การส่งเสริมหรือ    
การป้องกันโรคแก่พนักงาน นักศึกษา ตามสัญญาประกันสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจ าปีระหว่าง

สถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

เขียนที่ ………………………………………………….…… 
       วันท่ี ……..……... เดือน ……..…………...…. พ.ศ. ………..….….. 

 ข้ำพเจ้ำ…………………………..………… โดย นำย/นำง/นำงสำว  …………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...... 
อำย ุ.……………… ปี .........สัญชำต ิ………………………อยู่เลขท่ี ………………….ซอย………………………….ตรอก ……………………................
ถนน ………………………….…หมู่ที่ ……………….ต ำบล/แขวง …………………………………. อ ำเภอ/เขต ……………….………………..……………. 
จังหวัด ………………...………………………………….. โทรศัพท์ …………………………………………………….……………………………………………….. 
ขอแจ้งแจ้งวัน เวลำ สถำนที่และช่ือผู้ประกอบวิชำชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริกำรส ำหรับสถำนพยำบำลเคลื่อนที่
ของสถำนพยำบำลประเภท.................................ที่ใช้ยำนพำหนะ  เป็นที่ให้บริกำรและออกให้บริกำรไปยังหน่วยงำนที่ร้องขอ     
เพื่อกำรตรวจดูแลสุขภำพ รักษำพยำบำล  กำรส่งเสริมหรือกำรป้องกันโรคแก่พนักงำน นักศึกษำ ตำมสัญญำประกันสุขภำพ       
หรือกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีระหว่ำงสถำนพยำบำลกับหน่วยงำนนั้น  ดังนี ้

(4) วัน เวลำในกำรออกให้บริกำร  ระหว่ำง............................................ถึงวันท่ี................................................................. 
(5) สถำนท่ีในกำรออกให้บริกำร   ณ................................................................................................................................. 
(6) ผู้ประกอบวิชำชีพหรือผูป้ระกอบโรคศิลปะทีอ่อกไปให้บริกำร 

3.2 วิชำชีพเวชกรรม ………………...……..……….........…..… คน   ได้แก ่
(1)............................................................................. 
(2)............................................................................. 

     3.2 วิชำชีพอ่ืนๆ ...…………..……..………................…………. คน    ได้แก่ 
(1)............................................................................. 
(2)............................................................................. 

3.3 ผู้ประกอบโรคศลิปะ.................................................. คน   ได้แก ่
(1)............................................................................. 
(2)............................................................................. 

* หมำยเหตุ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้ประกอบวิชำชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ ให้น ำใบท่ีแจ้งมำแสดงและแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ในวันท่ีออกให้บริกำรด้วย 

(ลำยมือช่ือ) …………………………………… ผู้ยื่นค ำขอ 
      ( …..…………………………..) 

    ผู้มีอ ำนำจสูงสุดของหน่วยงำนนั้น 

(ลำยมือช่ือ) ............................................ ผูร้ับแจ้ง 
  ( ...................................................... ) 

  ผู้อนุญำต 
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ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและมำตรฐำนซึ่งได้รับ 
กำรยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมำตรำ 
๖ วรรคหนึ่งแห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดย
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสถำนพยำบำล จึงออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะ

ของสถำนพยำบำลและมำตรฐำนซึ่งได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องอยู่ ในบังคับตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำนพยำบำล” 

ข้อ ๒๑  ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในประกำศฉบับนี้ 
“สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำล

ประเภทคลินิกหรือท่ีเรียกชื่ออย่ำงอ่ืนแต่ด ำเนินงำนลักษณะเดียวกัน เช่น โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ศูนย์สุขภำพชุมชน เป็นต้น 

“สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำล
ประเภทโรงพยำบำลหรือที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนแต่ด ำเนินงำนลักษณะเดียวกัน เช่น สถำบัน ศูนย์ เป็นต้น 

ข้อ ๔  สถำนพยำบำลซึ่งได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระรำชบัญญัติ
สถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๙ หมำยถึง สถำนพยำบำลซึ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำของรัฐ หน่วยงำนอื่นของรัฐ สภำกำชำดไทย 

ข้อ ๕  ให้สถำนพยำบำลมีลักษณะโดยทั่วไป และลักษณะกำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีควำมปลอดภัย มีควำมสะดวก และเหมำะสมต่อผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร 

ในกำรประกอบวิชำชีพตำมประเภทและสำขำนั้น ๆ 
(๒) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยควบคุมอำคำร 
(๓) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
(๔) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๘๙ ง/หน้ำ ๑๔/๑๙ เมษำยน ๒๕๖๑ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๗๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๕ ) ต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม 

(๖) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๖  สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ต้องได้มำตรฐำน ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยำและเวชภัณฑ์ตำมแต่ละแผนก หรือประเภทกำร

ให้บริกำรตำมหมวด ๒ แห่งกฎกระทรวงก ำหนดชนิดและจ ำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยำ และเวชภัณฑ์ 
หรือยำนพำหนะที่จ ำเป็นประจ ำสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๒) ผู้ประกอบวิชำชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะต้องได้มำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
หรือกำรประกอบโรคศิลปะที่สภำวิชำชีพหรือคณะกรรมกำรวิชำชีพก ำหนดหรือประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด 

ข้อ ๗  สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนประเภททั่วไป ได้แก่ สถำนพยำบำล
ซึ่งให้บริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลแก่ผู้ป่วยด้วยโรคทั่วไป มิได้จ ำกัดเฉพำะโรคใดโรคหนึ่ง โดยต้อง
ประกอบด้วยหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก 
(๓) แผนกผู้ป่วยใน 
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๕) แผนกเภสัชกรรม 
(๖) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๗) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ 
(๘) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
(๙) ระบบน้ ำส ำรอง 
(๑๐) จัดให้มีบริกำรชันสูตร 
(๑๑) จัดให้มีบริกำรรังสีวิทยำ 
(๑๓) แผนกบริกำร หรือหน่วยบริกำร หรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอื่น 

ข้อ ๘  สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนประเภทเฉพำะทำง ได้แก่ 
สถำนพยำบำลที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพเฉพำะทำงด้ำนเวชกรรม โดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
และผู้ประกอบวิชำชีพนั้น ต้องได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตรจำกแพทยสภำ เช่น โรงพยำบำล
เฉพำะทำงหู ตำ คอ จมูก โรงพยำบำลเฉพำะทำงทรวงอก โรงพยำบำลเฉพำะทำงโรคมะเร็ง เป็นต้น 
โดยต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำร ตำมที่หน่วยงำนกระทรวง ทบวง 
กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำของรัฐ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
สภำกำชำดไทยประกำศก ำหนด 

ข้อ ๙  สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนประเภทเฉพำะประเภทผู้ป่วย 
ได้แก่ สถำนพยำบำลที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพตำมลักษณะเฉพำะประเภทผู้ป่วย ซึ่งด ำเนินกำร
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โดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม เช่น ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอำยุ แม่และเด็ก บ ำบัดยำเสพติด 
เป็นต้น โดยต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำร ตำมที่หน่วยงำน
กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำของรัฐ หน่วยงำนอื่น
ของรัฐ สภำกำชำดไทย ประกำศก ำหนด 

ข้อ ๑๐  สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนประเภทเฉพำะด้ำนวิชำชีพ 
ได้แก่ สถำนพยำบำลที่จัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพตำมด้ำนนั้น ๆ เช่น ทันตกรรม กำรพยำบำลและกำร
ผดุงครรภ์ กำยภำพบ ำบัด กำรแพทย์แผนไทย เป็นต้น โดยต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำรและระบบ
สนับสนุนกำรให้บริกำร ตำมที่หน่วยงำนกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสำหกิจสถำบันกำรศึกษำของรัฐ หน่วยงำนอื่นของรัฐ สภำกำชำดไทย ประกำศก ำหนด 

 
ข้อ ๑๑ สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ต้องจัดให้มีเครื่องมือ 

เครื่องใช้ ยำ และเวชภัณฑ์ทั่วไปที่จ ำเป็น ในจ ำนวนที่เหมำะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็น

ระเบียบสำมำรถค้นหำได้ง่ำย หรือถ้ำเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลส ำรองเพ่ือป้องกัน
ข้อมูลสูญหำยซึ่งอำจจัดแยกเป็นแผนกเวชระเบียนโดยเฉพำะก็ได้ 

(๒) ตู้หรือชั้นเก็บยำและเวชภัณฑ์อ่ืน 
(๓) เครื่องใช้ทั่วไปที่ใช้ในกำรตรวจรักษำและบริกำร เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี ที่นั่งพักรอของ

ผู้ป่วย เตียงตรวจโรค และอ่ำงฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ ำ 
(๔) เครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ส ำหรับควบคุมกำรติดเชื้อในกรณีที่จ ำเป็นต้องใช้ 

เช่น เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำด หม้อต้ม หม้อนึ่ง ตู้ที่มิดชิดส ำหรับเก็บเครื่องมือที่
ปรำศจำกเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งำน เช่น ภำชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภำชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

(๕ ) อุปกรณ์ช่วยเหลือผู ้ป ่วยฉุกเฉิน ได้แก่ ถุงบีบลมเพื ่อช่วยหำยใจพร้อม
หน้ำกำกครอบช่วยกำรหำยใจ ยำและเวชภัณฑ์อ่ืนที่ใช้ในกำรรักษำและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 

(๖) ชุดตรวจโรคและชุดให้กำรรักษำทั่วไปตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ 
(๗) ยำและเวชภัณฑ์อ่ืนที่จ ำเป็น โดยมีจ ำนวนรำยกำรและปริมำณที่เพียงพอ 
(๘) ตู้เย็นส ำหรับเก็บยำหรือเวชภัณฑ์อ่ืน 
(๙) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท หรือยำเสพติดให้โทษ ให้มีสถำนที่

หรือตู้เก็บที่มั่นคงและปลอดภัยมีกุญแจปิดและเปิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ข้อ ๑๒  สถำนพยำบำล ซึ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำของรัฐ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ สภำกำชำดไทย ต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศนี้ภำยในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับและให้แจ้ง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพทรำบภำยใน ๓๐ วัน 

ข้อ ๑๓  สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนประเภทเฉพำะทำง ประเภท
เฉพำะประเภทผู้ป่วยและประเภทเฉพำะด้ำนวิชำชีพ ซึ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กร

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๗๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำของรัฐ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ สภำกำชำดไทย ต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศนี้ภำยในสองปี นับแต่วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับและให้แจ้ง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพทรำบภำยใน ๓๐ วัน 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปิยะสกล  สกลสัตยำทร 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
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๑๗๘



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รบั 
การยกเว้นไมต่้องอยู่ในบังคบัตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(ฉบับที ่ 2) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการสถานพยาบาล  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การก าหนดลักษณะ  
ของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งไดร้ับการยกเว้นไม่ตอ้งอยู่ในบังคบัตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล  
(ฉบับที่  2)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (3)  ในข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง  การก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ  
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

“(3)  จัดให้มีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด้านการบริหารจัดการ 
(ข) ด้านการบริการสุขภาพ 
(ค) ด้านอาคาร  สถานที่  และสิ่งอ านวยความสะดวก 
(ง) ด้านสิ่งแวดล้อม 
(จ) ด้านความปลอดภัย 
(ฉ) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(ช) ด้านระบบสนับสนุนบริการที่ส าคัญ 
(ซ) ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
(ฌ) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” 

ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสอง  ในข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง  การก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ  
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

“รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามที่  
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศก าหนด” 

เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๔    ง     ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๗๙



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 5 สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  ซึ่งด าเนินการโดยกระทรวง  ทบวง  
กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  
สภากาชาดไทย  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้  
มีผลใช้บังคับ 

ประกาศณ  วนัที่  28  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

 เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๔    ง     ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง  สถานพยาบาลอื่นที่มีลักษณะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ 

หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดสถานพยาบาลอ่ืนที่มีลักษณะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ .ศ .  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ .ศ .  2559 
และมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สถานพยาบาลอื่น 
ที่มีลักษณะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  การดูแลสุขภาพแต่แรก   

แบบองค์รวม  ผสมผสาน  ต่อเนื่อง  ทั้งบริการเชิงรุกเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  บริการควบคุมป้องกันโรค  
คุ้มครองผู้บริโภค  และปัญหาที่คุกคามสุขภาพ  บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ  สนับสนุน 
การจัดการสุขภาพตนเองและครอบครัว  การดูแลสุขภาพที่บ้าน  ชุมชน  และหน่วยบริการปฐมภูมิ  
รวมทั้งการรับส่งต่อ 

“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
“หน่วยบริการปฐมภูมิ”  หมายความว่า  หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามที่กระทรวงสาธารณสุข

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนด 
“เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ”  หมายความว่า  หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียน

เป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องประกาศกําหนด 
ข้อ 4 สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  ต้องมีลักษณะ
ของสถานพยาบาล  ดังต่อไปนี้   

  (ก) เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและต้องได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

  (ข) ต้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๘๑



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

  (ค) ต้องให้บริการด้านการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมจากบริการ
ที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

ข้อ 5 สถานพยาบาลอื่นตามข้อ  4  ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย  
หน่วยบริการปฐมภูมิแล้ว  ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้ผู้อนุญาตทราบ  และให้ถือว่า
สถานพยาบาลอื่นนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  เฉพาะหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อ  6  ตามประกาศฉบับนี้ 

การยื่นแบบแจ้ง  ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น  ณ  สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  สําหรับในจังหวัดอื่นให้ยื่น  ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ทั้งน้ี   
อาจจัดให้มีการย่ืนแบบแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ 

แบบการแจ้งและแบบรับแจ้งให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 6 สถานพยาบาลอื่นตามข้อ  5  ต้องจัดบริการตามลักษณะและเงื่อนไขการให้บริการ

ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดบริการด้านการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุขตามประเภทและขอบเขตของ  

การบริการตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานตามที่กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกําหนด 
(2) ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการในการให้บริการ

การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานตามที่กฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้องกําหนด 

(3) จัดทําระบบข้อมูลและการรายงานผลการให้บริการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข
เพื่อการตรวจสอบคุณภาพ  มาตรฐานและการบริการตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานตามที่
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนด 

(4) การออกให้บ ริการด้ านการแพทย์ปฐมภู มิและบริการสาธารณสุขนอกสถานที่   
ต้องให้บริการกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการปฐมภูมินั้น ๆ 

ข้อ 7 ในกรณีสถานพยาบาลอื่นตามข้อ  5  ถูกสั่งเพิกถอนการข้ึนทะเบียนของหน่วย
บริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  ให้สถานพยาบาลนั้นระงับการให้บริการ 
ด้านการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข  และให้ผู้รับอนุญาตแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายใน  15  วัน
นับแต่วันที่ ได้รับทราบคําสั่ งเพิกถอนการข้ึนทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย 
หน่วยบริการปฐมภูมิ   

ให้นําความในข้อ  5  วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ 8 สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ .ศ .  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ .ศ .  2559 
ตามประกาศน้ี  ไม่เป็นการตัดอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบและควบคุม
สถานพยาบาลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ข้อ 9 หากปรากฏในภายหลังว่าสถานพยาบาลอ่ืนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล   
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  ตามประกาศนี้  มีการให้บริการที่มีลักษณะอันน่าจะก่อให้เกิดอันตราย 
แก่ผู้ใช้บริการ  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังให้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมหรือสั่งให้ระงับหรือปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดให้  หากยังมีการฝ่าฝืนคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 
ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวหรืออาจสั่งเพิกถอนสถานพยาบาลน้ัน  
โดยรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  256๑ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๘๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบแจ้ง สพ.อ. 5 

   เลขรับที ่…………………………… 
   วันที่ ……..………..…………….… 

 ลงชื่อ ……………………ผู้รับค ำขอ 

แบบแจ้งสถานพยาบาลอ่ืนที่มีลักษณะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือ 
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

เขียนที่ ………………………………………………….…… 
       วันท่ี ……..……... เดือน ……..…………...…. พ.ศ. ………..….….. 

 ข้ำพเจ้ำ…………………………..………… โดย นำย/นำง/นำงสำว  …………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...... 
อำยุ .……………… ปี .........สัญชำต ิ………………………อยู่เลขท่ี ………………….ซอย………………………….ตรอก ……………………................
ถนน ………………………….…หมู่ที่ ……………….ต ำบล/แขวง …………………………………. อ ำเภอ/เขต ……………….………………..……………. 
จังหวัด ………………...………………………………….. โทรศัพท์ …………………………………………………….……………………………………………….. 
ขอแจ้งสถำนพยำบำลประเภท............................................เป็นสถำนพยำบำลอื่นทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรปฐมภูมิหรือเครือข่ำย
หน่วยบริกำรปฐมภูม.ิ...จำก.....................................................................เมื่อวันที่................................................................................
โดยสถำนพยำบำล .....................................................................................................ตั้งอยู่ที่ ........................................................ 
ซอย .................................................... ตรอก .................................................. ถนน ........................................ หมู่ที่ ................. 
ต ำบล/แขวง ........................................................................ อ ำเภอ/เขต ....................................................................................... 
จังหวัด .................................................................. โทรศัพท์ .............................................................. ......................................... 
โดยข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมี  ผู้ประกอบวิชำชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ปฏิบัติงำน 

    ๑. แพทย์ ………………...……..……….........…..… คน   ๒. พยำบำล ……….….………………….….… คน  
    ๓. ทันตแพทย์ …………..……..………..........…… คน   ๔. เภสัชกร …………………...….………….…. คน 

5. นักกำยภำพบ ำบัด ……..….……….………….. คน 6. นักเทคนิคกำรแพทย์ ………..…..…….. คน
7. แพทย์แผนไทย …………………………. คน

 - เวชกรรมไทย ………………………….  คน     - เภสัชกรรมไทย …………………………. คน 
    - กำรผดุงครรภไ์ทย……………………….คน     - กำรนวดไทย ………………………….    คน 

 - กำรแพทย์พื้นบ้ำนไทย…………………คน 
8.แพทย์แผนไทยประยุกต์ ….………. คน
9. ผู้ประกอบโรคศลิปะ

 (๑) กิจกรรมบ ำบัด ……..….……….… คน       (๒) กำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย ……..…..…. คน 
 (๓) เทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก ….………. คน (๔) รังสีเทคนิค  …………………………. คน        

  (๕) จิตวิทยำคลินิกอก ….………. คน              (6) กำยอุปกรณ์…………………………. คน 
 (7)  กำรแพทย์แผนจีน…………………………. คน        
 (8) อ่ืนๆ..........................................................คน 

เป็นผู้ให้บริกำรและเปดิให้บริกำรเวลำระหว่ำง .................................................. น. 

(ลำยมือช่ือ) …………………………………… ผู้ยื่นค ำขอ 
    ( …..…………………………..) 
 ผู้มีอ ำนำจสูงสดุของหน่วยงำนนั้น 
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบรับแจ้ง สพ.อ. 6 

แบบรับแจ้งสถานพยาบาลอ่ืนที่มีลักษณะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือ 
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

ใบรับแจ้งเลขท่ี   /  

ใบรับแจ้งฉบับนี้เพื่อแสดงว่ำ  สถำนพยำบำล .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................. 
ตั้งอยู่เลขท่ี .................................... ซอย ......................................................ตรอก .......................................................................... 
ถนน ........................................................... หมู่ที่ ................... ต ำบล/แขวง .................................................................................... 
อ ำเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด .......................................................โทรศัพท์ ..................................... 
เป็นสถำนพยำบำลอื่นทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรปฐมภูมิหรือเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภมูิโดยได้รับกำรยกเว้นไมต่้องอยู่   
ในบังคับตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล 

ให้ไว้   ณ   วันท่ี   เดือน  พ.ศ. 

(ลำยมือช่ือ) ..................................................... ผูร้ับแจ้ง 
( ...................................................... ) 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๘๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบแจ้ง สพ.อ. 7 

   เลขรับที ่…………………………… 
   วันที่ ……..………..…………….… 

 ลงชื่อ ……………………ผู้รับค ำขอ 

แบบแจ้งสถานพยาบาลอ่ืนที่ถูกเพิกถอนจากการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ 
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

เขียนที่ ………………………………………………….…… 
       วันท่ี ……..……... เดือน ……..…………...…. พ.ศ. ………..….….. 

 ข้ำพเจ้ำ…………………………..………… โดย นำย/นำง/นำงสำว  …………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...... 
อำยุ .……………… ปี .........สัญชำต ิ………………………อยู่เลขท่ี ………………….ซอย………………………….ตรอก ……………………................
ถนน ………………………….…หมู่ที่ ……………….ต ำบล/แขวง …………………………………. อ ำเภอ/เขต ……………….………………..……………. 
จังหวัด ………………...………………………………….. โทรศัพท์ …………………………………………………….……………………………………………….. 
ขอแจ้งสถำนพยำบำลประเภท............................................เป็นสถำนพยำบำลอื่นทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรปฐมภูมิหรือเครือข่ำย
หน่วยบริกำรปฐมภูม.ิ...จำก.....................................................................เมื่อวันที่................................................................................
โดยสถำนพยำบำล .....................................................................................................ตั้งอยู่ที่ ........................................................ 
ซอย .................................................... ตรอก .................................................. ถนน ........................................ หมู่ที่ ................. 
ต ำบล/แขวง ........................................................................ อ ำเภอ/เขต ....................................................................................... 
จังหวัด .................................................................. โทรศัพท์ ....................................................................................................... 
โดยข้ำพเจ้ำขอแจ้งว่ำสถำนพยำบำล.........................................ได้ถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหน่วยบริกำรปฐมภูมิหรือเครือข่ำยหน่วย
บริกำรปฐมภูมิ  จำก.....................................ตำมหนังสือ/ค ำสั่ง.......................................................................................................... 

(ลำยมือช่ือ) …………………………………… ผู้แจ้ง 
     ( …..…………………………..) 
 ผู้มีอ ำนำจสูงสุดของหน่วยงำนนั้น 

.........ทรำบ 

หมำยเหตุ ................................................................. 

(ลำยมือช่ือ) ............................................ ผูร้ับแจ้ง 

  ( ...................................................... ) 
  ผู้อนุญำต 
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ก ำหนดผู้ปว่ยฉกุเฉินโรคตดิต่ออันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคตดิต่อ 

กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรอืโรคโควดิ  19 
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ   6  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และมำตรำ  33/1  แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสถำนพยำบำล  จึงออกประกำศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ  “ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  เรื่อง  ก ำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรคติดต่ออันตรำยตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรคตดิตอ่  กรณีโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ  2019  หรือโรคโควดิ  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))” 

ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  

(COVID-19))  ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน   ซึ่งจ ำเป็นต้อง
ได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยฉุกเฉินจำกสถำนพยำบำลตำมมำตรำ   36  แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559 

ประกำศ  ณ  วนัที่  3  มนีำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชำญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๘๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการชว่ยเหลอืเยยีวยาแก่ผูป้่วยฉุกเฉินโรคตดิต่ออันตราย 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณโีรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควดิ  19   
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

การระดมทรัพยากรและมีสว่นรว่มในการช่วยเหลือเยียวยา 
และการจดัให้มีการส่งต่อผูป้่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น

โดยท่ีมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563  โดยก าหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  
ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ   กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ตามมาตรา  33/1 
และมาตรา  36  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   6  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และมาตรา  36  วรรคสามและวรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัตสิถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสถานพยาบาล  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ   
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  
การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วย 
ไปยังสถานพยาบาลอื่น” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ผู้ป่วย”  หมายความว่า  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด  19 

(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๓
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด  1 
การชว่ยเหลือเยียวยาแก่ผู้ปว่ย 

ข้อ 4 ภายใต้บังคับแห่งวรรคสอง  ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลต้องจัด
ให้มีหน่วยคัดกรองผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการในสถานพยาบาล  ซึ่งหากคัดกรองแล้วพบอาการและ
อาการแสดงดังต่อไปนี้  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ป่วยดังกล่าวเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

(1) ผู้ป่วยมีอาการไข้  ไอ  เจ็บคอ  หอบเหนื่อย  หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบในรายที่มี
อาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว  และอาจถึงขั้นเสียชีวิต 

(2) ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้และมีประวัติใกล้ชิดผู้ที่สงสัยติดเชื้อโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

อาการและอาการแสดงผู้ป่วย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือแนวทางตามที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ 5 เม่ือคัดกรองผู้รับบริการและพบผู้รับบริการที่มีอาการและอาการแสดงตามข้อ   4  
ให้ถือว่าเข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังเป็นผู้ป่วย  ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการของสถานพยาบาล  มีหน้าที่
ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
 (ก) จัดให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย  และด าเนินการใด ๆ  อันจะมีผลเป็นการควบคุม  

ระงับ  หรือบรรเทาอันตรายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  อย่างทันท่วงทีตามสมควรแก่กรณี 

(ข) จัดให้มีห้องตรวจโรคแยกกับผู้ป่วยทั่วไป 
(ค) จัดให้มีห้องพักผู้ป่วย  ห้องน้ า  เพื่อรองรับผู้ป่วยแยกกับผู้ป่วยทั่วไป 
(ง) จัดให้มีการซักประวัติและปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
(จ) แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
 (ฉ) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากผู้ป่วยและส่งตัวอย่างส่งตรวจดังกล่าวไปยัง

ห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID-19))  ทั้งนี้  ตามแนวทางและห้องปฏิบัติการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๘๙



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 (ช) ผู้ป่วยต้องได้รับการบริการ  ตรวจวินิจฉัย  ดูแลรักษาจนเต็มขีดความสามารถ  
ของสถานพยาบาลนั้น  หากมีความจ าเป็นต้องส่งต่อ  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วย  
จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาของผู้ป่วยนั้น 

(2) สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
 (ก) จัดให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย  และด าเนินการใด ๆ  อันจะมีผลเป็นการควบคุม  

ระงับ  หรือบรรเทาอันตรายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  อย่างทันท่วงทีตามสมควรแก่กรณี 

(ข) จัดให้มีบริเวณเพื่อรองรับผู้ป่วยแยกกับผู้ป่วยทั่วไป 
 (ค) แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
(ง) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพ  

ทั้งนี้  ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
การตรวจวินิจฉัย  ดูแลรักษาผู้ป่วย  ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
ข้อ 6 ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการของสถานพยาบาล   มีหน้าที่ป้องกันและควบคุม 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  
ในสถานพยาบาล  ทั้งนี้  ตามข้อแนะน าแนวปฏิบัตกิารป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศก าหนด 

หมวด  ๒ 
การระดมทรัพยากรและมีสว่นรว่มในการช่วยเหลือเยียวยา 

ข้อ 7 ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลจัดหาทรัพยากรด้านบุคลากร   
อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ยาและเวชภัณฑ์  ยานพาหนะให้เพียงพอและพร้อมตอ่การช่วยเหลือผูป้ว่ย
ตามขีดความสามารถของสถานพยาบาล 

การระดมทรัพยากรในการช่วยเหลือเยียวยา  ให้สถานพยาบาลสามารถด าเนินการช่วยเหลือ 
ได้เต็มตามศักยภาพสูงสุดของสถานพยาบาลนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

ข้อ 8 ในกรณีได้ รับการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วย  
จากสถานพยาบาลภาครัฐ  สถานพยาบาลเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   ผู้รับอนุญาตและ
ผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลต้องให้ความร่วมมือและจัดให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยเพ่ือให้พ้น 
จากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาล 

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๓
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด  ๓ 
การจดัให้มีการส่งต่อผูป้่วยไปยังสถานพยาบาลอืน่ 

ข้อ 9 เมื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยตามหมวด  1  แล้ว  ถ้ามีความจ าเป็นต้องส่งต่อ  
หรือผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น   ผู้รับอนุญาต  
และผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลต้องจัดการให้มีระบบการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น 
ตามความเหมาะสม  โดยมีระบบป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๙๑



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเวน้ไมต่้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล  

กรณีให้บริการเฉพาะผู้ปว่ยโรคตดิต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ   
กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรอืโรคโควดิ  19   

(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
เป็นการชัว่คราว 

โดยเป็นการสมควรก าหนดสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  โดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา  33/1  และมาตรา  36  
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  2541  และมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นการชั่วคราว” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ข้อ 4 ให้สถานพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย

โรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID-19))  ตามมาตรา  33/1  และมาตรา  36  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  เป็นสถานพยาบาลอื่น 
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559 

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 5 สถานพยาบาลตามข้อ  4  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล   โดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี   
แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาตตามแบบท้ายประกาศนี้   

ข้อ 6 สถานพยาบาลตามข้อ  4  ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล   (ฉบับที่  4)  
พ.ศ.  2559  ตามประกาศนี้  ไม่เป็นการตัดอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบ
และควบคุมสถานพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อ 7 หากปรากฏในภายหลังว่า  สถานพยาบาลตามข้อ  4  มีการให้บริการที่มีลักษณะ 
อันน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้รับบริการ  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
หรือสั่งให้ระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะที่ก าหนด   หากยังมีการฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวหรืออาจสั่งเพิกถอน
สถานพยาบาลนั้น   

ข้อ 8 สถานพยาบาลตามประกาศนี้  ต้องมีสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
ตามกฎหมายว่ าด้ วยสถานพยาบาล   ให้การรับรองและให้การช่วยเหลือสถานพยาบาลน้ัน  
เพ่ือการรักษาพยาบาลให้ค าแนะน าและรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ 9 การยื่นค าขออนุมัติการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามประกาศนี้  ในกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่น  ณ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสขุ  ส าหรับในจังหวัดอื่นให้ยื่น  ณ  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  ทั้งนี้  อาจจัดให้มีการยื่นค าขออนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๙๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบค ำขออนุมัติสถำนพยำบำลอื่นซึ่งได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล 
กรณใีห้บริกำรเฉพำะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  
เป็นกำรชั่วครำว 

       เขียนที ่………………………………………………… 

  วันที่ ……..……... เดือน ……..…………...…. พ.ศ. ………..….….. 

ข้ำพเจ้ำ…………………………..…………โดย นำย/นำง/นำงสำว …………….…………………………….... 

อำยุ .………………ปี สัญชำติ…………… อยู่เลขท่ี ……………….ซอย……….……………….… ตรอก ………………………..... 

ถนน ………………… หมู่ที่ ……... ต ำบล/แขวง …………………………………. อ ำเภอ/เขต ……………............................ 

จังหวัด………………...…………………………………............................โทรศัพท์ ………………..........…………………………… 

เป็นผู้ประกอบกิจกำร ............................................................................................................................. ............. 

ขออนุมัติสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน เพ่ือให้บริกำรเฉพำะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรำยตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
เป็นกำรชั่วครำว ตำมมำตรำ 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559       

จ ำนวน ......................................... เตียง 
ชื่อสถำนประกอบกิจกำร ..................................................................... ตั้งอยู่ที ่....................... 

หมู่ที…่……...........ซอย.........................................ตรอก................................................. ถนน............................... 
ต ำบล/แขวง............................................ อ ำเภอ/เขต ......................................................................................... 
จังหวัด .................................................................. โทรศัพท์ ............................................................................... 

โดยขำ้พเจ้ำขอรับรองว่ำมี ผู้ประกอบวิชำชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ปฏิบัติงำน 
๑. แพทย์ ………………...……..………......... คน ๒. พยำบำล ……….….………………….….…. คน 
๓. ทันตแพทย์ …………..……..………........ คน ๔. เภสัชกร …………………...….………….…. คน 
5. นักกำยภำพบ ำบัด ……..….……….…... คน 6. นักเทคนิคกำรแพทย์ ………..…..……... คน

7. แพทย ์…

เลขรับที่ ............................... 
วันที่  ....................................... 
ลงชื่อ ............................ ผู้รับค ำขอ 

แบบ สพ.อ. 8
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. แพทย์แผนไทย …………………………… คน
- เวชกรรมไทย ……………………………….. คน - เภสัชกรรมไทย …………………………...... คน 
- กำรผดุงครรภ์ไทย…………………………. คน - กำรนวดไทย ……………………………....... คน 
- กำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย…………………... คน 
8. แพทย์แผนไทยประยุกต์ ….………….. คน
9. ผู้ประกอบโรคศิลปะ
(๑) กิจกรรมบ ำบัด ……..…. คน (๒) กำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย…..…. คน 
(๓) เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ….….. คน (๔) รังสีเทคนิค …………………………. คน 
(๕) จิตวิทยำคลินิก ……...…………………. คน (6) กำยอุปกรณ์…………………………. คน 
(7) กำรแพทย์แผนจีน…………………….. คน 
(8) อ่ืนๆ............................................... คน 
ทั้งนี้ ได้ประสำนสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำลเพ่ือให้ กำรช่วยเหลือ      

กำรรักษำพยำบำล ให้ค ำแนะน ำ ประสำนควำมร่วมมือและรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 
ชื่อสถำนพยำบำล ............................................................................ เลขท่ีใบอนญุำต ................................. ....... 
ตั้งอยู่ที ่............ หมู่ที ่.................. ซอย ............................... ตรอก .......................... ถนน ............................... 
ต ำบล/แขวง ........................................................................ อ ำเภอ/เขต ........................................................... 
จังหวัด .................................................................. โทรศัพท์ ............................................................................... 

(ลำยมือชื่อ) …………………………………… ผู้ยื่นค ำขอ 
(………………………………………………) 

 (ลำยมือชื่อ) ……………………….....… ผู้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลที่ให้กำรช่วยเหลือ 
(………………………………………………) 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๙๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสืออนุมัติสถานพยาบาลอ่ืนซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
กรณใีห้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว 

หนังสืออนุมัติเลขที ่............./....................... 

หนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่า  .................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... ............ 

ตั้งอยู่เลขท่ี .................................... หมู่ที่ ...................ซอย .....................................................
ตรอก ..........................................................................  ถนน .......................................................... .............. 
ต าบล/แขวง ...................................................................อ าเภอ/เขต ................................................................... 

จังหวัด ......................................................... โทรศัพท์ ........................................................................ ................ 

เป็นสถานพยาบาลอ่ืนซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  กรณีให้บริการ
เฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค     
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 
โดยมีสถานพยาบาลเพ่ือให้การช่วยเหลือ การรักษาพยาบาล ให้ค าแนะน า และรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 
ดังนี้  
ชื่อสถานพยาบาล ............................................................................ เลขท่ีใบอนุญาต .................. ...................... 
ตั้งอยู่ที ่............ หมู่ที ่...............   ซอย ............................... ตรอก .......................... ถนน ............................... 
ต าบล/แขวง ........................................................................ อ าเภอ/เขต ........................................................... 
จังหวัด .................................................................. โทรศัพท์ ............................................................................... 

ให้ไว้ ณ วันที่        เดือน พ.ศ. 

(ลายมือชื่อ) ..................................................... ผู้อนุมัต ิ

แบบ สพ.อ. 9
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอืน่ซึง่ได้รับการยกเวน้ไมต่้องอยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  กรณีให้บรกิารเฉพาะผู้ปว่ยโรคตดิตอ่อันตราย 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณโีรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควดิ  19  

(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
เป็นการชัว่คราว 

โดยเป็นการสมควรก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ 
ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รวมถึงมาตรฐานของสถานพยาบาลดังกล่าว  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ  
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  โดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล 
ตามมาตรา  33/1  และมาตรา  36  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  
และมาตรา  5  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสถานพยาบาล  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ลักษณะและมาตรฐาน
ของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นการชั่วคราว” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งได้รับ  

การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นการชั่วคราว 

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๙๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด  1 
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บรกิารของสถานพยาบาล 

ข้อ 4 สถานพยาบาลต้องมีลักษณะโดยทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวก  ปลอดภัย  และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต้องแบ่งพ้ืนที่ขอบเขตการให้บริการเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน 
(๓) อาคารที่ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป  จะต้องมีลิฟต์อย่างน้อยหนึ่งตัว  หรือมีทางลาดเอียง

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(4) ต้องจัดสถานที่และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้ป่วย  และห้องน้ าส าหรับผู้ป่วย 
ข้อ 5 สถานพยาบาลต้องมีลักษณะการให้บริการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความปลอดภัย  มีความสะดวกและเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
(๒) ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศก าหนด 

แล้วแต่กรณี 
ข้อ 6 สถานพยาบาลโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การบริการและระบบสนับสนุน 

การให้บริการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบบเวชระเบียน 
(๒) บริการดูแลผู้ป่วยใน 
(3) ระบบรับสง่ผู้ปว่ยฉุกเฉนิ 
(4) ระบบควบคุมการติดเชื้อ 
(5) ระบบบ าบัดน้ า 
(6) ระบบน้ าส ารอง 

หมวด  2 
เครื่องมือ  เครื่องใช ้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล 

ข้อ 7 สถานพยาบาลต้องจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  ยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นประจ า 
ในการให้บริการในจ านวนที่เหมาะสมและเพียงพออย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เครื่องมือและเครื่องใช้ทั่วไป  เช่น  โต๊ะ  ตู้  เตียง  เก้าอี้  อ่างฟอกมือ  ภาชนะบรรจุ  
มูลฝอยทั่วไป  และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

(2) รถเข็นนอนและรถเข็นนั่งส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามความเหมาะสม 
(3) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง  ปลอดภัย  และต้องจัดให้เป็นระเบียบ

สามารถค้นหาได้ง่าย  หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลส ารองเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย 
(4) บริการผู้ป่วยในต้องจัดให้มี 

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 (ก) อุปกรณ์การให้บริการ  ได้แก่  ชุดอุปกรณ์  ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
ชุดให้ยาผู้ป่วย  ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม  และชุดตรวจร่างกายเบื้องต้น 

(ข) อุปกรณ์ประจ าเตียงและห้องผู้ป่วยและมีระบบเรียกพยาบาล 
(5) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินต้องจัดการให้มีระบบการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น 

ตามความเหมาะสม  โดยมีระบบป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย   
(6) ระบบควบคุมการติดเชื้อต้องจัดให้มี 

(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 
(ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอส าหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
(ค) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณส าหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ง) ระบบเคลื่อนย้ายส่ิงของที่เหมาะสม 

(7) ระบบบ าบัดน้ าเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่เหมาะสม 
(8) ระบบน้ าส ารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ าส ารองขนาดที่เพียงพอส าหรับการใช้ที่จ าเป็น 

หมวด  3 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

ข้อ 8 สถานพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามจ านวน 
ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ความรุนแรงเร่งด่วนฉุกเฉิน  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาเยียวยาแก่ผู้ป่วย 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๑๙๙



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผูป้่วยฉุกเฉิน 

โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ  กรณโีรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
หรือโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

ด้วยมาตรา  36  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญตัิสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินการระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัด
ให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  31  มีนาคม  2563  มีมติอนุมัติ
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus 
Disease  2019  (COVID-19))  แล้ว  จึงเห็นควรประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID-19))” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  5  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน

โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่  กรณีโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  2019  หรือโรคโควดิ  19 
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว เป็นไปตาม 
แนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๓

หมายเหตุ  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินโรคติ

ดตอ อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒)
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน 
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลให้มีความเหมาะสม เห็นควรก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ เป็นธรรมและสามารถใช้บังคับทุกภาคส่วน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีจึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่าย     
ในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ 
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาพยาบาล 

หรือการส่งต่อผู้ป่วย ที่ปรากฏตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนี้ 
“ผู้ป่วย” หมายความว่า ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) 
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ข้อ 2 กรณีผู้ป่วยให้สถานพยาบาลให้การรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินเพ่ือให้พ้นจากอันตราย

ตามมาตรฐานวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาลโดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาล
เพ่ือไม่ ให้ เป็น อุปสรรคต่อการดูแลรักษา  และให้สถานพยาบาลแจ้งต่อกองทุนของผู้ มีสิทธิ ได้ รับ 
การรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม       
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐทราบโดยเร็ว 

ข้อ 3 สถานพยาบาลต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด       
กรณีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลอ่ืน สถานพยาบาลต้องจัดการให้

มีการจัดส่งต่อตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยอาจส่งต่อผู้ป่วยได้ในกรณีดังนี้ 

(1) สถานพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาตัวในเครือข่ายสถานพยาบาลที่จัดไว้ส าหรับผู้ป่วย 
(2) สถานพยาบาลมีศักยภาพไม่เพียงพอในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
(3) ผู้ป่วยหรือญาติมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น 
ข้อ 4  สถานพยาบาลจะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานับตั้งแต่รับผู้ป่วยตามแนวทางที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอ่ืน ในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่าย     
แนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนี้ 

กรณีสถานพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยไปรับการดูแลรักษายังสถานพยาบาลอ่ืนตามข้อ 3  (1) 
หากผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยปฏิเสธไม่ขอให้ส่งต่อ หรือกรณีผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย ประสงค์จะไปรับการรักษา          
ที่สถานพยาบาลอ่ืนตามข้อ 3 (3) ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 

หมายเหตุ แกไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวย

โรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒)
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ข้อ 5  ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามแนวทางการเรียกเก็บที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

ข้อ 6  ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้อง สรุปค่าใช้จ่าย       
และแจ้งให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่เวลา 
ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 7  ให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราตามบัญชีและอัตรา
ค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนี้ให้แก่สถานพยาบาลภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ข้อ 8  ในกรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลแห่งที่หนึ่งไปยังสถานพยาบาลที่รับส่งต่อ 
สถานพยาบาลนั้น จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่รับผู้ป่วยตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด ในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนี้ 

ข้อ 9 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัยให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  กําหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และ
มาตรา  33/1  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ 
สถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กําหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน”   
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  เร่ือง  หลักเกณฑ์   

การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล  
ตามมาตรา  36  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา   
และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และมาตรา  36  วรรคสามและวรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม   
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน  การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา  
และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 

การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ข้อ 3 เม่ือมีผู้ป่วยฉุกเฉิน  ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิต  หรือการรุนแรงข้ึน  
ของการบาดเจ็บ  หรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินได้  ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการของสถานพยาบาล  
มีหน้าที่ดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้   

(๑) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการตามลําดับความเร่งด่วน
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน  และเม่ือดําเนินการดังกล่าวแล้ว  ให้แจ้งผลของการคัดแยกให้ผู้ป่วย  หรือญาติ
ผู้ป่วยทราบ 

กรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ปรึกษาศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ตลอดเวลาย่ีสิบสี่ชั่วโมง  เพื่อดําเนินการวินิจฉัย  
โดยคําวินิจฉัยของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ให้ถือเป็นที่สุด   

(๒) ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการบริการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของสถานพยาบาลนั้น
ก่อนการส่งต่อ  เว้นแต่มีผู้ประกอบวิชาชีพให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน  จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการป้องกันการเสียชีวิต  หรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น 

(๓) การให้บริการต่อผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเป็นไปตามความจําเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน   
โดยมิให้นําสิทธิการประกัน  การข้ึนทะเบียนสถานพยาบาล  หรือความสามารถในการรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยฉุกเฉิน  หรือเง่ือนไขใด  ๆ มาเป็นเหตุปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการบริการอย่างทันท่วงที 
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นอกจากวรรคหนึ่งแล้ว  สถานพยาบาลต้องกระทําการใด ๆ  อันจะมีผลเป็นการควบคุม  ระงับ  
หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงทีตามสมควรแก่กรณี 

ข้อ 4 การตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยตามข้อ  3  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  ได้แก่  บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บ  หรือมีอาการป่วยกะทันหัน  ซึ่งมีภาวะ
คุกคามต่อชีวิต  ซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด  
หรือระบบประสาทแล้ว  ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง  หรือทําให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วย  
ฉุกเฉินนั้น  รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว 

ให้ใช้สัญลักษณ์  “สีแดง”  สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
(๒) ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน  ได้แก่  บุคคลท่ีได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก  

หรือเจ็บปวดรุนแรงอันจําเป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน  มิฉะนั้น  จะทําให้การบาดเจ็บ  
หรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงข้ึน  หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนข้ึน  ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิต   
หรือพิการในระยะต่อมาได้ 

ให้ใช้สัญลักษณ์  “สเีหลือง”  สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉนิเร่งด่วน 
(๓) ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง  ได้แก่  บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บ  หรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะ

เฉียบพลันไม่รุนแรง  อาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง  หรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข
ด้วยตนเองได้  แต่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะทําให้การบาดเจ็บ  
หรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น  หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ 

ให้ใช้สัญลักษณ์  “สเีขียว”  สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง 
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  ตามนโยบาย  

“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  มีสิทธิทุกที่”  กรณีการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา 
สามกองทุนตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกําหนด 

ข้อ 5 ให้สถานพยาบาลจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพ  เพื่อคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินตามข้อ  3  (๑)  
ตลอดเวลา  รวมทั้งควบคุมและดูแลให้ผู้ปฏิบัติการดําเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ตามลําดับความเร่งด่วน  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินประกาศกําหนด   

ข้อ 6 นอกจากการจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการตามข้อ  3  แล้ว  สถานพยาบาล  
ต้องจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบําบัดเจาะจงตามขีดความสามารถอย่างทันท่วงทีด้วย 

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  (สีแดง)  ที่ได้รับการรักษาในสถานพยาบาลประเภท   
ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมหรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  หรือจากส่วนราชการ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  และเมื่อผู้นั้นไปรับบริการจากสถานพยาบาล  
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเมื่อใดแล้ว  ให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนแจ้งการเข้ารับบริการและ
ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข
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หมวด  ๒ 
การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา 

ข้อ 8 ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการจัดหาทรัพยากรด้านบุคลากร  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช้  ยาและเวชภัณฑ์  ยานพาหนะให้เพียงพอและพร้อมต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตามมาตรา  33/1 
ตามขีดความสามารถของสถานพยาบาล 

หมวด  ๓ 
การจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น 

ข้อ 9 เมื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยตามหมวดหน่ึง  ถ้ามีความจําเป็นต้องส่งต่อ   
หรือผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น  ผู้รับอนุญาต  
และผู้ดําเนินการต้องจัดการให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน 
การเสียชีวิต  หรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น  หรือเกินขีดความสามารถตามนัยแห่ง
ข้อ  3  (๒)  ให้สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนดําเนินการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน  ตามมาตรฐาน
การส่งต่อผู้ป่วยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด  และให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย 
ไว้ค้างคืนดําเนินการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
โดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 

ด้วยมาตรา  36  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  กําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน  การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัด
ให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  28  มีนาคม  2560  มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้ว  เห็นควรประกาศให้ทราบ 
เป็นการทั่วไป  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2560  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤต  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเป็นไปตามแนบท้ายประกาศน้ี 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ ๒)

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๐๗
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หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผูป้ว่ยฉุกเฉินวิกฤต 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล           
ให้มีความเหมาะสม เห็นควรกําหนดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์                
เป็นธรรมและสามารถใช้บังคับทุกภาคส่วน 

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา  36 วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล               
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ . 2559 ประกอบกับ             
มติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ท่ี  28 มีนาคม  พ .ศ .  2560 คณะรัฐมนตรี จึ ง กํ าหนดหลักเกณฑ์  วิ ธี การ
และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1  ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขน้ี 
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการชดเชยจากการรักษาพยาบาล หรือการส่งต่อ

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่ปรากฏตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขน้ี 
“ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต” หมายความว่า ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์      

ฉุกเฉิน 
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ข้อ 2  กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สถานพยาบาลให้การรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินเพื่อให้พ้น     

จากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาลโดยไม่มีเง่ือนไขในการเรียกเก็บ        
ค่ารักษาพยาบาลเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษา และให้สถานพยาบาลแจ้งต่อกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับ
การรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม           
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ     
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐทราบโดยเร็ว  

ข้อ 3 กรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ปรึกษาศูนย์ประสาน
คุ้มครองสิท ธิผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ ได้ตลอดเวลายี่สิบสี่ ชั่ ว โมง
เพ่ือดําเนินการวินิจฉัย โดยคําวินิจฉัยของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติให้ถือเป็นท่ีสุด  

ข้อ ๔  สถานพยาบาลต้องให้การดู แลรั กษาผู้ ป่ วยฉุ กเฉินวิกฤตจนพ้นภาวะวิกฤตหรื อ                    
ถ้ามีความจําเป็นต้องส่งต่อหรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือญาติมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาล              
ที่สถานพยาบาลอ่ืน สถานพยาบาลต้องจัดการให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอ่ืนตามความเหมาะสม     
ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย 

ข้อ ๕  สถานพยาบาลจะได้รับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลานับตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  
จนถึงเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมง ในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขน้ี 

ข้อ 6... 

หมายเหตุ แกไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ ๒)
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ข้อ 6 ค่าใช้ จ่ายที่ เ กิดขึ้นหลังเวลาเจ็ดสิบสองชั่ วโมง นับตั้ งแต่ รับผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต               
ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บไปที่กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติหรือกฎหมายว่าด ้วยประกันส ังคม  หรือกฎหมายว่าด ้วยเง ินทดแทน  หรือจากส่วนราชการ          
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเรียกเก็บจากผู้ป่วย ทั้งนี้          
ให้เป็นไปตามอัตราค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลหรือตามข้อตกลงระหว่างสถานพยาบาลกับกองทุนของ   
ผู้มีสิทธิ 

ข้อ 7 ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ เ กิดข้ึนภายในเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงไปที่    
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามแนวทางการเรียกเก็บท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
กําหนด 

ข้อ ๘  ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้อง สรุปค่าใช้จ่าย         
และแจ้งให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ           
หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่เวลาท่ีได้รับเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว 

ข้อ ๙  ให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราตามบัญชีและอัตรา
ค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขนี้ให้แก่สถานพยาบาลภายในสิบห้าวัน นับจากวันท่ีสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ      
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

ข้อ 10   ใ น ก รณี ที่ มี ก า ร ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย ฉุ ก เ ฉิ น วิ ก ฤ ต จ า กสถ านพย าบ าลแห่ ง ท่ี ห น่ึ ง
ไปยังสถานพยาบาลแห่งที่สอง  ภายในเวลาก่อนครบเจ็ดสิบสองชั่ว โมงนับตั้ งแต่ผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต                 
เข้ารับการรักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลแห่งท่ีหนึ่ง สถานพยาบาลแห่งที่สองจะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน              
ในช่วงเวลาตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจนครบเจ็ดสิบสองชั่วโมง (โดยนับเวลาต่อเนื่องจากสถานพยาบาล        
แห่งที่หน่ึงรับ) ในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขน้ี เว้นแต่ 

(1) กรณีสถานพยาบาลคู่สัญญาของสํานักงานประกันสังคม รับย้ายผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต         
ในสังกัดของตนให้ปฏิบัติตามระบบของสํานักงานประกันสังคม 

(2) กรณีสถานพยาบาลคู่สัญญาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ปฏิบัติตามระบบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(3) กรณีสถานพยาบาลของรัฐ รับย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตซ่ึงมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา      
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ดําเนินการตามแนวทางท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ 11... 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๐๙
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ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถย้ายสถานพยาบาลได้แต่ปฏิเสธไม่ขอย้าย        
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนต่อไปเอง 

ข้อ 12  กรณีหากมีความจําเป็น  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ   
ของคณะกรรมการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ดําเนินการทบทวนปรับปรุงบัญช ี          
และอัตราตามข้อ 5 ข้อ 9 และข้อ 10 ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขนี้ ให้มีความเหมาะสมได ้     
โดยให้คํ านึ งถึ งประโยชน์ที่ผู้ ป่วยฉุกเฉินจะได้ รับเป็นสําคัญ ภายในสามปีหรือตามที่คณะกรรมการ      
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเห็นสมควร   ทั้งน้ี  ให้นําเสนอผลการทบทวนปรับปรุง       
บัญชีและอัตราตามท่ีแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขนี้ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย 

ข้อ 13  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขน้ี  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560     
เป็นต้นไป 

หมายเหตุ ในกรณีทีผู่้ป่วยมีสิทธิไดรั้บความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตให้ใชส้ิทธิดงักลา่วก่อน 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์  การบริการทางการแพทย์   

หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล  และสิทธิของผู้ป่วย  ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา  32  (3)   
พ.ศ.  2561 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์   
การบริการทางการแพทย์  หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล  และสิทธิของผู้ป่วย  ซึ่งผู้รับอนุญาต  
จะต้องแสดงตามมาตรา  32  (3) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และมาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม   
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  ชนิดหรือประเภท 
ของการรักษาพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์  การบริการทางการแพทย์  หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล  
และสิทธิของผู้ป่วย  ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา  32  (3)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  เร่ือง  ชนิด   

หรือประเภทของการรักษาพยาบาล  การบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วย  ซึ่งผู้รับอนุญาต  
จะต้องแสดงตามมาตรา  ๓๒  (๓) 

ข้อ 4 ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  ต้องแสดงรายละเอียดของอัตรา 
ค่ารักษาพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์  การบริการทางการแพทย์  หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล  
ตามบริการที่ จัดให้ มีของสถานพยาบาลตามมาตรา  ๓๒   (๓ )  ไว้ในที่ เปิดเผยและเห็นได้ ง่าย   
ณ  สถานพยาบาลน้ัน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  4.1 ค่ารักษาพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์  ค่าบริการทางการแพทย์  (Drugs  and 
Medical  Supplies,  Hospital  Medical  Expenses)   

ก. ค่ายาและสารอาหารทางหลอดเลือด  (Drugs  &  Parenteral  Nutrition) 
ข. ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์  (Medical  Supplies  &  Devices) 
ค. ค่าบริการจัดหาโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  (Blood  &  Blood 

Components) 
ง. ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  (Laboratory  Investigation) 
จ. ค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา  (Pathology) 
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ฉ. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและภาพการแพทย์  (Diagnostic  Radiology  & 
Medical  Imaging) 

ช. ค่าบริการรังสีร่วมรักษา  (Interventional  Radiology) 
ซ. ค่าบริการรังสีรักษา  (Radiotherapy) 
ฌ. ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์  (Nuclear  Medicine) 
ญ. ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น  (Special  Diagnostics) 
ฎ. ค่าเคร่ืองมือทางการแพทย์  (Medical  Equipment  Services) 
ฏ. ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด  (Operating  Room  &  Delivery  Room 

Services) 
ฐ. ค่าบริการทางทันตกรรม  (Dental  Services) 
ฑ. ค่าบริการทางการพยาบาล-ผดุงครรภ์  (Nursing  Services) 
ฒ. ค่าบริการทางเภสัชกรรม  (Pharmacy  Services) 
ณ. ค่าบริการกายภาพบําบัด  (Physical  Therapy  Services) 
ด. ค่าบริการกิจกรรมบําบัด  (Occupational  Therapy) 
ต. ค่าบริการจิตวิทยาคลินิก  (Clinical  Psychology) 
ถ. ค่าบริการการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  (Communication 

Disorders  Services) 
ท. ค่าบริการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  (Cardio-thoracic  Technology 

Services) 
ธ. ค่าบริการกายอุปกรณ์  (Prosthetic  and  Orthotic  Services) 
น. ค่าบริการทัศนมาตรศาสตร์  (Optometry) 
บ. ค่าบริการแพทย์แผนไทย  (Traditional  Thai  Medicine  Services) 
ป. ค่าบริการแพทย์แผนจีน  (Traditional  Chinese  Medicine  Services) 
ผ. ค่าบริการไคโรแพรคติก  (Chiropractic  Services) 
ฝ. ค่าบริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล  (Packaged  Medical  Services)   
พ. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น  (Other  Medical  Services) 
ฟ. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ตรวจรักษาทั่วไป  (Physician  Evaluation  

&  Management  Services) 
ภ. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทําศัลยกรรมและหัตถการ  (Physician 

Surgery  &  Procedure) 
ม. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  วิสัญญีแพทย์  (Physician  Anesthesiology 

Services) 
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ย. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์  (Dentist  Fees)   
 ร. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  (Other  professional  fees)   

  4.2 ค่าบริการอื่นตามบริการที่จัดให้มีของสถานพยาบาล  (Other  Hospital  Services) 
ก. ค่าห้องพักผู้ป่วยใน  (Inpatient  Room) 
ข. ค่าห้องพักสังเกตอาการ  (Observe  Room)   
ค. ค่าอาหารผู้ป่วยใน  (Inpatient  Foods) 
ง. ค่าอาหารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น  (Special  Purpose  Nutrition) 
จ. ค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  (Dietary  Supplement  Products) 
ฉ. ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้ป่วย  (Patient  Transport  Services) 
ช. ค่าบริการเก็บรักษาศพ  (Mortuary  Services) 
ซ. ค่าบริการอื่น ๆ  ของสถานพยาบาล  (Other  Hospital  Services) 
ฌ. ค่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  (Other  Non-Medical  Hospital  Products) 

  รายละเอียด  4.1 - 4.2  ให้เป็นไปตามการจัดทําบัญชีแนบท้าย  ทั้งนี้การจัดทําบัญชี  
แนบท้ายให้เป็นไปตามข้อจํากัดของสถานพยาบาล  และศักยภาพของสถานพยาบาลนั้น ๆ 

ข้อ 5 ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  ต้องแสดงรายละเอียดถึงสิทธิ 
ของผู้ป่วยที่พึงได้รับจากผู้ประกอบวิชาชีพไว้  ดังต่อไปนี้ 

  5.1 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแล   
ด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติ  
ไว้ในรัฐธรรมนูญ 

  5.2 ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอ
เก่ียวกับการเจ็บป่วย  การตรวจ  การรักษา  ผลดีและผลเสียจากการตรวจ  การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพ  
ด้านสุขภาพ  ด้วยภาษาท่ีผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอม
หรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน  เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินอันจําเป็นเร่งด่วน 
และเป็นอันตรายต่อชีวิต 

  5.3 ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วน   
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจําเป็นแก่กรณี  โดยไม่ต้องคํานึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอ  
ความช่วยเหลือหรือไม่ 

  5.4 ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบชื่อ  สกุล  และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน 
  5.5 ผู้ป่วยมีสิทธิที่ขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นที่มิได้เป็นผู้ให้

การรักษาพยาบาลแก่ตน  และมีสิทธิในการขอเปล่ียนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปลี่ยน
สถานพยาบาลได้  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่ 
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  5.6 ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง  เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอม  
หรือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ  เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วย   
หรือตามกฎหมาย 

  5.7 ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัว
จากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการทําวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

  5.8 ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏ
ในเวชระเบียนเม่ือร้องขอตามขั้นตอนของสถานพยาบาลน้ัน  ทั้งน้ีข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ  
หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น 

  5.9 บิดา  มารดา  หรือผู้แทนโดยชอบธรรม  อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุ 
ยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์  ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต  ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 

ข้อ 6 ให้ผู้รับอนุญาตซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศน้ีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี ้  
มีผลใช้บังคับ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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บัญชีแนบท้าย 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์  
หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) 

พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์ ตามมาตรา 32 (3) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕41 แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอ่ืน      
ของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลนั้น หากไม่กระท าจะมีโทษ
ตามที่มาตรา 59 ระบุไว้ คือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ประกอบกับมาตรา 33 วรรคสอง ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บ
หรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ หรือค่าบริการอื่น     
เกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้ และต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิที่ ได้แสดงไว้ หากกรณีมีการฝ่าฝืนเรียกเก็บ           
ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการอ่ืนเกินอัตราที่แสดงไว้จะมีโทษตามที่มาตรา 62 ก าหนดไว้ คือ ต้องระวางโทษ
จ าคุก  ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ดังนั้น เพ่ือให้สถานพยาบาลจัดท าบัญชีค่าบริการต่างๆ ของสถานพยาบาลให้ครอบคลุม 
การบริการที่มี และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแยกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้บริโภค 
และสถานพยาบาลจะมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ตามรายการที่ปรากฏในบัญชีท่ีแสดงไว้ และเก็บได้     
ไม่เกินอัตราที่แสดงไว้ในบัญชีเท่านั้น รายละเอียดดังนี้ 

4.1 ค่ารักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์  (Drugs and Medical 
Supplies, Hospital Medical Expenses) หมายถึง บริการของสถานพยาบาลด้วยการใช้ เทคโนโลยี 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจ วินิจฉัย ป้องกัน 
บ าบัด บรรเทา รักษาโรค และบริบาลผู้ป่วย บริการทางการแพทย์ประกอบด้วยบัญชีบริการ ดังนี้   

ก. ค่ายาและสารอาหารทางหลอดเลือด (Drugs & Parenteral Nutrition) 
1. จัดท าบัญชียาตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1  ยาแผนปัจจุบัน-ยาอันตราย (Modern Medicines-Dangerous Drugs)
1.2  ยาแผนปัจจุบัน-ยาควบคุมพิเศษ (Modern Medicines-Specially Controlled Drugs)
1.3 วัตถุออกฤทธิ์ (Psychotropic Drugs)
1.4 วัตถุเสพติด (Narcotic Drugs)
1.5 ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (Non-dangerous, Non-specially Controlled Drugs)
1.6 ยาสามัญประจ าบ้าน (OTC)
1.7 ยาสมุนไพร (Traditional-Herbal Medicines)
1.8 ชีววัตถุ (Biological Products)
1.9 สารอาหารทางหลอดเลือด (Parenteral Nutrition)
1.10 ยาอื่น (Drugs-Others)

2. จัดท าบัญชีบริการในระดับหน่วยรายการตามมาตรฐานระบบ  Thai Medicines
Terminology (TMT) โดยส านักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ส่วนงานมาตรฐานและบริการ
สารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) ในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
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3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
 3.1 ยา และสารอาหารทางหลอดเลือด  รวมต้นทุนการจัดซื้อจัดหา การขนส่ง 

การจัดเก็บรักษาที่ได้มาตรฐาน การใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรม 
และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริการของบุคลากรที่จ าเป็น ในขั้นตอนการจัด เตรียม และแบ่งบรรจุ 
ผลิตภัณฑ์ จนถึงการบันทึก และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

ข. ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ (Medical Supplies & Devices) 
1. จัดท าบัญชีเวชภัณฑ์ตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1 Medical Supplies-1 (บัญชีเวชภัณฑ์ 1) หมายถึง เวชภัณฑ์สิ้นเปลือง
1.2 Medical Supplies-2 (บัญชีเวชภัณฑ์ 2) หมายถึง เวชภัณฑ์คงทนใช้ภายนอก

ร่างกาย 
1.3 Medical Supplies-3 (บัญชีเวชภัณฑ์  3) หมายถึง เวชภัณฑ์คงทนใช้ภายใน    

ร่างกาย 
1.4  Medical Supplies-Others (บัญชีเวชภัณฑ์อ่ืน) 

2. จัดกลุ่มรายการย่อยและหน่วยรายการของบัญชีเวชภัณฑ์ ตามลักษณะการใช้งาน
หรือกลไกการท างาน หรือเทคโนโลยี หรือเนื้อเยื่อ-อวัยวะที่ท าการรักษา 

3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
3.1 เวชภัณฑ์ ให้รวมการจัดซื้อ จัดหา การขนส่ง การเก็บรักษาที่ได้มาตรฐาน

การใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
บริการของบุคลากรที่จ าเป็นในข้ันตอนการเตรียม การปลอดเชื้อ การจัด การบรรจุ การส่งมอบ และการให้
ข้อมูลค าแนะน าแก่ผู้ป่วยเพ่ือการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม หรือพร้อมที่แพทย์จะใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย    
ได้ รวมถึงการบันทึก และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

3.2 เวชภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการออกแบบ การปรับแต่ง และฝึกสอนการใช้งาน     
โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย ์(อาท ินักกายอุปกรณ์) ให้รวมบริการของบุคลากรเหล่านั้นไว้ด้วย  

ค. ค่าบริการจัดหาโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต (Blood & Blood Components) 
1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1 Whole Blood
1.2 Packed Red Cell
1.3 Red Cell Products-Others
1.4 Platelet Concentrate
1.5 Platelet Products-Others
1.6 Granulocyte Concentrate
1.7 Granulocyte Products-Others
1.8 Fresh Frozen Plasma
1.9 Cryoprecipitate
1.10 Cryopoor Plasma
1.11 Plasma Products-Others
1.12 Plasma Derivatives
1.13 Blood & Blood Components-Others
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2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
2.1 บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  รวมการจัดหา การรับ การส่ง

การแยก การเตรียม และการเก็บรักษาตลอดจนการใช้สถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร และงานบริหารจัดการในส่วน
ของธนาคารโลหิต  

2.2 บริการวิเคราะห์การเข้ากันได้ของโลหิตให้อยู่ในบัญชีบริการตรวจวินิจฉัย     
ทางห้องปฏิบัติการ 

ง. ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Investigation) 
1. โครงสร้างมาตรฐานบัญชีบริการ

1.1 จัดกลุ่มรายการ และกลุ่มรายการย่อยของบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ตามเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ หรือเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ 

1.2 จัดท าบัญชีบริการในระดับหน่วยรายการตามมาตรฐานระบบ Thai Medical 
Laboratory Terminology โดย ส านักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ส่วนงานมาตรฐาน
และบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) ในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  

2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ บริการของนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร
ในส่วนของห้องปฏิบัติการตลอดจนงานบริหารจัดการเพ่ือให้ เกิดบริก ารดังกล่าว  ตั้ งแต่การเก็บ 
การส่ง การรักษา การเตรียม และการตรวจตัวอย่างจากร่างกาย จนถึงการบันทึกและรายงานผล  

จ. ค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา (Pathology) 
1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1 Surgical Pathology
1.2 Histopathology
1.3 Molecular Pathology
1.4 Cellular Imaging
1.5 Cytopathology
1.6 Cytogenetic
1.7 Forensic-Postmortem Pathology
1.8 Anatomic Pathology-Telepathology
1.9 Others

2. จัดกลุ่มรายการย่อยและหน่วยรายการของบริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
ตามประเภทของเทคโนโลยี เทคนิคทางพยาธิวิทยา และอวัยวะที่ท าการตรวจ 

3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
3.1 บริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น ระบบสารสนเทศวิเคราะห์และจัดการทางพยาธิวิทยา บริการของพนักงานเทคนิค
พยาธิวิทยา และบุคลากรในส่วนของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนงานบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าว 
ตั้งแต่การเก็บ การส่ง การรักษา การเตรียม และการตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อจากร่างกายจนถึงการบันทึก 
และรายงานผล  
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3.2 บริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาแบบโทรเวชกรรมให้ รวมบริการ        
ด้านสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตรวจดังกล่าวไว้แล้ว  

3.3 บริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ไม่รวมบริการของพยาธิแพทย์  
ฉ. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและภาพการแพทย์ (Diagnostic Radiology & Medical Imaging) 

1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้
1.1 Radiography-General
1.2 Radiography-Dental
1.3 Bone Densitometry (DEXA)
1.4 Mammography
1.5 Computed Tomography (CT)
1.6 Magnetic Resonance Imaging (MRI)
1.7 Ultrasound Imaging (US)
1.8 Diagnostic Radiology-Teleradiology
1.9 Diagnostic Radiology-Others

2. จัดกลุ่มรายการย่อย และหน่วยรายการของบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
ตามประเภทของเทคโนโลยีเทคนิคทางรังสีวิทยา-ภาพการแพทย์ และอวัยวะที่ท าการตรวจ 

3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
3.1 บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ประมวลบันทึกผลที่เกี่ยวข้อง บริการของนักรังสีเทคนิค 
และบุคลากรในส่วนงานที่ให้บริการตลอดจนงานบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าว  ตั้งแต่การรับตัว 
การเตรียมตัว และการดูแลผู้ป่วยหลังบริการ จนถึงการบันทึกและรายงานผล  

3.2 บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาที่ระบุใช้สารทึบแสง หรือสารกัมมันตรังสี 
หรือสารอื่นใดในการตรวจ ให้รวมสารเหล่านั้นในบริการด้วย  

3.3 บริการตรวจวินิ จฉัยทางรั งสี วิทยาแบบโทรเวชกรรม ให้ รวมบริการ           
ด้านสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตรวจดังกล่าวไว้แล้ว  

3.4 บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ไม่รวม บริการของรังสีแพทย์ 
ช. ค่าบริการรังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology) 

1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้
1.1 Vascular Intervention (Endovascular Procedures)
1.2 Non-vascular Intervention (Image-guided Procedures)
1.3 Interventional Radiology-Others

2. จัดกลุ่มรายการย่อย และหน่วยรายการของบริการรังสีร่วมรักษา ตามประเภท
ของเทคโนโลยีเทคนิคทางภาพการแพทย์ที่ใช้ (อาทิ Fluoroscopy, Ultrasound, CT) และอวัยวะที่ท าการ
ตรวจรักษา  

3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
3.1 บริการรังสีร่วมรักษา รวมถึง การใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์

ที่จ าเป็น ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ ประมวล บันทึกผลที่เกี่ยวข้อง บริการของนักรังสีเทคนิค และบุคลากรอื่น 
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ในส่วนงานที่ให้บริการ ตลอดจนงานบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าว ตั้งแต่การรับตัว การเตรียมตัว 
และการดูแลผู้ป่วยหลังบริการ จนถึงการบันทึกและรายงานผล  

3.2 บริการรังสีร่วมรักษาที่ต้องใช้สารทึบแสง หรือสารอ่ืนใดในการตรวจรักษา 
ให้รวมสารเหล่านั้นในบริการด้วย  

3.3 บริการรังสีร่วมรักษา ไม่รวม บริการของรังสีแพทย์  
ซ. ค่าบริการรังสีรักษา (Radiotherapy) 

1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้
1.1 External Beam Radiation
1.2 Internal Radiation
1.3 Radiotherapy-Others

2. จัดกลุ่มรายการย่อย  และหน่วยรายการของบริการรังสีรักษา  ตามประเภท
ของเทคโนโลยีเทคนิครังสีรักษาที่ใช้ และอวัยวะที่ท าการตรวจรักษา 

3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
3.1 บริการรังสีรักษา รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์

ที่จ าเป็น ระบบสารสนเทศวิเคราะห์วางแผนรังสีรักษา บริการของนักรังสีเทคนิค นักฟิสิกส์ และบุคลากร       
ในส่วนงานที่ให้บริการตลอดจนงานบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าว  ตั้งแต่การรับตัว การเตรียมตัว 
และการดูแลผู้ป่วยหลังบริการ จนถึงการบันทึกและรายงานผล  

3.2 บริการรั งสี รักษาที่ ต้ อ งใช้ ส ารกั มมันตรั งสี  หรือสาร อ่ืน ใดร่ วมด้ วย 
ให้รวมสารเหล่านั้นในบริการด้วย  

3.3 บริการรังสีรักษา ไม่รวม บริการของรังสีแพทย์  
ฌ. ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) 

1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้
1.1 Nuclear Medicine-Diagnostic
1.2 Nuclear Medicine-Therapeutic (Systemic Radiation)
1.3 Nuclear Medicine-Others

2. จัดกลุ่ มรายการย่อย  และหน่ วยรายการของบริการเวชศาสตร์นิ ว เคลียร์
ตามประเภทของเทคโนโลยีเทคนิคเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ใช้ และอวัยวะที่ท าการตรวจรักษา 

3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
3.1 บริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมถึง การใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น ระบบสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์ ประมวล บันทึกผลที่เกี่ยวข้อง บริการของนักรังสีเทคนิค 
และบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรง ตลอดจนงานบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าว ตั้งแต่การรับตัว 
การเตรียมตัว การรักษา และการดูแลผู้ป่วยหลังเสร็จสิ้นบริการ จนถึงการบันทึก และรายงานผล  

3.2 บริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมการใช้สารกัมมันตรังสี หรือสารอ่ืนใดเพ่ือการ
ให้บริการดังกล่าว 

3.3 บริการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แบบโทรเวชกรรม ให้รวมบริการ
ด้านสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการตรวจดังกล่าวไว้แล้ว  

3.4 บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา   ไม่รวมบริการของแพทย์เวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 
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ญ. ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืน (Special Diagnostics) 
1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1 Clinical Physiology
1.2 Endoscopy
1.3 Ophthalmological Diagnostics
1.4 Immunodiagnostics
1.5 Sleep Lab
1.6 Thermography
1.7 Special Diagnostics-Others

2. จัดกลุ่มรายการย่อย และหน่วยรายการของบริการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษ
ตามประเภทของเทคโนโลยีเทคนิคที่ใช้ และอวัยวะที่ท าการตรวจ 

3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
3.1 บริการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษ  รวมถึงการใช้สถานที่  เครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ ประมวล บันทึกผลที่เกี่ยวข้อง และบริการของบุคลากร
ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรง ตลอดจนงานบริหารจัดการเพื่อให้เกิดบริการดังกล่าว ตั้งแต่การรับตัว การเตรียมตัว 
การตรวจ และการดูแลผู้ป่วยหลังการตรวจจนถึงการบันทึกและรายงานผล  

3.2 บริการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษ  ที่ต้องใช้สารอ่ืนใดร่วมด้วยให้รวมสาร
เหล่านั้นในบริการนั้น 

3.3 บริการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษ ไม่รวมบริการของแพทย์ผู้ท าการตรวจ 
3.4 บริการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิ เศษ  อาจจัดในรูปแบบบริการชุดเหมาจ่าย       

การรักษาพยาบาลที่รวมบริการของแพทย์ผู้ท าการตรวจด้วย  
3.5 บริการการตรวจต้องสอดคล้องกับประเภทและศักยภาพของสถานพยาบาล   

ที่ได้รับอนุญาต  
3.6 การตรวจด้วยอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยในห้องตรวจโรคทั่วไป อาทิ กล้องตรวจช่องหู 

(Otoscope) กล้องตรวจตา (Ophthalmoscope) อุปกรณ์ตรวจทวารหนัก (Proctoscope) อุปกรณ์ตรวจช่องจมูก 
(Nasal Speculum) อุปกรณ์ตรวจภายใน (Vaginal speculum) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจร่างกายผู้ป่วย
ทั่วไปของแพทย์สาขาต่าง ๆ ไม่ถือเป็นการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษ  

ฎ. ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ (Medical Equipment Services) 
1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1 Point-of-Care Equipment
1.2 Life Support Equipment
1.3 Emergency Resuscitation Equipment
1.4 Operating-Delivery Room Equipment
1.5 Special Therapeutic Equipment
1.6 Medical Equipment Services-Others

2. จัดกลุ่มรายการย่อย  และหน่วยรายการของบริการเครื่องมือทางการแพทย์
ตามประเภทของเทคโนโลยี และระบบอวัยวะที่ท าการตรวจรักษา 
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3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
3.1 บริการเครื่องมือทางการแพทย์  รวมถึงการใช้เครื่องมือ วัสดุ เวชภัณฑ์

ที่จ าเป็น สถานที่วางเครื่องมือ ระบบสารสนเทศสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และบริการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง          
ตลอดจนงานบริหารจัดการตั้งแต่การขนส่ง การเตรียม การปลอดเชื้อ การปรับตั้ง และการดูแลทั่วไป       
เพ่ือให้เกิดบริการของเครื่องมือดังกล่าวตามมาตรฐาน จนถึงการบันทึกและรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

3.2  บริการเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องก าหนดหน่วยของบริการที่ชัดเจนต่อครั้ง 
ต่อช่วงเวลา หรือต่อการตรวจรักษาจนเสร็จสิ้น ซึ่งต้องสอดคล้องการใช้งานและเป็นธรรม  

3.3  บริการเครื่องมือแพทย์ต้องสอดคล้องประเภทและศักยภาพสถานพยาบาล    
ที่ได้รับอนุญาต 

ฏ. ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด (Operating Room & Delivery Room Services) 
1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1 ห้องผ่าตัด (Operating Room)
1.2 ห้องคลอด (Delivery Room)
1.3 ห้องผ่าตัดเล็ก หรือห้องหัตถการ (Minor Surgery Operating Room)
1.4 ค่าห้องหรือค่าเตียงที่ใช้ในการสังเกตอาการหรืออ่ืนๆ (Recovery room)

2. จัดกลุ่มรายการย่อย และหน่วยรายการของบริการห้องผ่าตัดและห้องคลอด
ตามประเภทของเทคโนโลยีเฉพาะทาง หรือสาขาเฉพาะทางของแพทย์ 

3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
3.1 บริการห้องผ่าตัดและห้องคลอด รวมถึงการใช้ห้อง เตียง สาธารณูปโภค

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการผ่าตัด หรือการคลอด หรือช่วยดูแลผู้ป่วยระหว่างการรักษาพยาบาลดังกล่าว 
บริการของพยาบาล ผดุงครรภ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือให้สามารถดูแลผู้ป่วยรับการผ่าตัด 
หรือคลอดบุตรได้ตามมาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการ การผ่าตัด การท าหัตถการ ตลอดจนงานบริหารจัดการ 
งานปลอดเชื้อ งานปรับตั้ง งานดูแลทั่วไป เพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าวจนถึงการบันทึกและรายงานข้อมูล        
ที่เก่ียวข้อง  

3.2 บริการห้องผ่าตัดเล็ก หรือห้องท าหัตถการ ต้องไม่ใช่การใช้ห้องตรวจผู้ป่วย 
ห้องสังเกตอาการ หรือเตียงตรวจในห้องฉุกเฉินในการท าหัตถการข้างเตียง (Bed-Side) หรือการใช้ห้องตรวจ
โดยวิธีพิเศษที่ก าหนดให้รวมอยู่ในบริการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษ  (อาทิ บริการการตรวจโดยกล้องส่อง
กระเพาะอาหาร) หรือการใช้ห้องเพ่ือการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ก าหนดให้รวมอยู่ในบริการเครื่องมือ
แพทย ์ 

3.3 บริการห้องผ่าตัดต้องสอดคล้องประเภท  และศักยภาพสถานพยาบาล          
ที่ได้รับอนุญาต 

3.4  บริการห้องผ่าตัดและห้องคลอด  ก าหนดหน่วยของบริการต่อช่วงเวลา    
ของการใช้บริการจริงหรือต่อการผ่าตัด หรือต่อหัตถการจนเสร็จสิ้น  

ฐ. ค่าบริการทางทันตกรรม (Dental Services) 
1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1 Dental Preventive Services
1.2 Dental Surgery
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1.3 Endodontic Treatments  
1.4 Periodontal Treatments  
1.5 Prosthodontic Treatments-Adjustment & Repairs 
1.6 Prosthodontic Treatments-Fixed  
1.7 Restorative Treatments  
1.8 หัตถการทางด้านทันตกรรมอื่นๆ 

2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
2.1 บริการทางทันตกรรม รวมถึงการใช้ห้องเตียง เครื่องมือ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์

ระบบสารสนเทศสนับสนุนที่จ าเป็น และบริการของบุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถตรวจรักษา
ทางทันตกรรมตามที่ระบุอย่างได้มาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการ การท าหัตถการ และฟ้ืนตัว ตลอดจนงาน
บริหารจัดการ งานปลอดเชื้อ งานปรับตั้งเครื่องมือ งานดูแลทั่วไป เพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าวจนถึงการบันทึก 
และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

2.2 บริการทางทันตกรรม ไม่รวมบริการของทันตแพทย์ 
ฑ. ค่าบริการทางการพยาบาล-ผดุงครรภ์ (Nursing Services) 

1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้
1.1  บริการทางการพยาบาลห้องฉุกเฉิน (Emergency Room Nursing Service)
1.2  บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยนอก (Outpatient Clinic Nursing Service)
1.3  บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยห้องสังเกตอาการ (Observe Room Nursing Service)
1.4  บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยในทั่วไป (Standard Care Inpatient Nursing Service)
1.5  บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยในกึ่งวิกฤต (Step-down Care Nursing Service)
1.6  บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยในวิกฤต (Intensive-Critical Care Nursing Service)
1.7  บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยในห้องแยก (Isolation Room Inpatient Nursing

Service) 
1.8  บริการทางการพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care Nursing Service) 
1.9  บริการทางการพยาบาลผดุงครรภ์อ่ืน (Nursing Services-Others)  

2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
2.1 บริการทางการพยาบาล หมายถึง บริการของพยาบาลและบุคลากรสนับสนุน

ทางการพยาบาล (อาทิ ผู้ช่วยพยาบาล) ที่ครอบคลุมงานดูแล บริบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพของสภา     
การพยาบาล โดยจ าแนกประเภทและระดับตามจุดให้การรักษาพยาบาล  

2.2 บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยนอก ก าหนดหน่วยของบริการเป็นต่อครั้ง 
ของการใช้บริการกรณีผู้ป่วยนอก จนเสร็จสิ้นการตรวจรักษาทั้งหมด อนึ่ง การใช้บริการกรณีผู้ป่วยนอกครั้ง
หนึ่งอาจต้องผ่านจุดบริการผู้ป่วยนอกมากกว่าหนึ่งประเภท (อาทิ จากคลินิกศัลยกรรมไปคลินิกอายุรกรรม) 
ให้ถือเป็นการใช้บริการเพียงครั้งเดียว  

2.3 บริการทางการพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ก าหนดหน่วยของบริการเป็นต่อวัน  
(24 ชั่วโมง) ของการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน  อนึ่ง ในการใช้บริการกรณีผู้ป่วยในรอบ  24 ชั่วโมง (1 วัน) 
ผู้ป่วยอาจต้องใช้ห้องพักผู้ป่วยในมากกว่าหนึ่งประเภทตามความจ าเป็น (อาทิ จากห้องผู้ป่วยวิกฤตย้ายไปห้อง
ผู้ป่วยปกติ) ให้ถือเป็นบริการของแต่ละประเภทตามสัดส่วนชั่วโมง  
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2.4 บริการทางการพยาบาลกรณีห้องสังเกตอาการ  ก าหนดหน่วยของบริการ     
เป็นต่อชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 6 ชั่วโมง  

2.5 การบริการทางการพยาบาลอ่ืนๆ 
ฒ. ค่าบริการทางเภสัชกรรม (Pharmacy Services) 

1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้
1.1  บริการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (Outpatient Pharmacy Service)
1.2  บริการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (Inpatient Pharmacy Service)
1.3 บริการติดตาม และจัดการการใช้ยาส าหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจากยา

(Medication Therapy Management Service) 
1.4  บริการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (Inpatient Pharmaceutical Care 

Service) 
1.5  บริการทางเภสัชกรรมเตรียมยาพิเศษ ได้แก่ ยาปลอดเชื้อ เคมีบ าบัด และสารอาหาร

ทางหลอดเลือด (Special Drug Preparation (Aseptic-Chemotherapy Drug & Parenteral Nutrition)  
1.6  ค่าบริการทางเภสัชกรรมอ่ืนๆ (Other Pharmaceutical Services) 

2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
2.1 บริการทางการเภสัชกรรม หมายถึง บริการของเภสัชกรรม และบุคลากร

สนับสนุนโดยตรง ที่ครอบคลุมกระบวนการจัดยาตามใบสั่งแพทย์ตั้งแต่ การตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยา 
ตรวจสอบอันตรกิริยาของยา (Drug Interaction) และปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วย แก้ไข และป้องกันปัญหา
จากการใช้ยาตามใบสั่งยา ตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาที่จัดตามใบสั่งยา ไปจนถึงการส่งมอบ 

2.2 ยาพร้อมค าแนะน าให้แก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานสภาเภสัชกรรม โดยรวมการใช้
สถานที่อุปกรณ ์และระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมที่จ าเป็น  

2.3 บริการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ก าหนดหน่วยของบริการเป็น ต่อใบสั่งยา  
2.4 บริการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ก าหนดหน่วยของบริการเป็น ต่อใบสั่งยา  
2.5 บริการบริหารการใช้ยาผู้ป่วยความเสี่ยงสูง ก าหนดหน่วยของบริการเป็นต่อครั้ง  

การปรึกษา 
2.6 บริการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ก าหนดหน่วยของบริการเป็นต่อวัน 

(24 ชั่วโมง) ของการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน  
2.7 บริการทางเภสัชกรรมเตรียมยา ก าหนดหน่วยบริการเป็น ต่อชนิด ต่อครั้ง 

ณ. ค่าบริการกายภาพบ าบัด (Physical Therapy Services) 
1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1 Manual Therapy
1.2 Exercise Therapy
1.3 Gait Training
1.4 Traction
1.5 Hot-Cold Pack
1.6 Short Wave Diathermy
1.7 Ultrasound
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1.8 Laser Therapy  
1.9 Shock Wave  
1.10 Electrical Stimulation-Transcutaneous Nerve (TENS) 
1.11 Electrical Stimulation-Muscle  
1.12 Patient Education-Physical Therapy  
1.13 Physical Therapy-Others  

2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
2.1 บริการกายภาพบ าบัด รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์

ที่จ าเป็น และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริการของนักกายภาพบ าบัด และบุคลากรสนับสนุนอ่ืน    
ที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดบริการที่ได้มาตรฐาน  

2.2 บริการด้านกายภาพบ าบัด  ไม่รวมบริการของแพทย์ผู้สั่ งการรักษาด้วย
กายภาพบ าบัด 

ด. ค่าบริการกิจกรรมบ าบัด (Occupational Therapy) 
1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1 Sensory Training
1.2 Hand Function Training
1.3 Swallowing Training
1.4 Activity of Daily Living (ADL) Training
1.5 Cognitive Function Training
1.6 Education-Occupational Therapy
1.7 Occupational Therapy-Others

2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
2.1 บริการกิจกรรมบ าบัด รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์

ที่จ าเป็น และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริการของนักกิจกรรมบ าบัดและบุคลากรสนับสนุนอ่ืน     
ที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดบริการที่ได้มาตรฐาน  

2.2 บริการด้านกิจกรรมบ าบัด  ไม่รวมบริการของแพทย์ผู้สั่ งการรักษาด้วย
กิจกรรมบ าบัด 

ต. ค่าบริการจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) 
1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1 Psychological Counselling-General
1.2 Psychological Assessment
1.3 Psychological Treatment-Rehabilitation
1.4 Behavior Therapy
1.5 Clinical Psychology Services-Others
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2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
2.1 บริการจิตวิทยาคลินิก รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์

ที่จ าเป็น และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริการของนักจิตวิทยาคลินิก และบุคลากรสนับสนุนอ่ืน   
ที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดบริการที่ได้มาตรฐาน  

2.2 บริการจิตวิทยาคลินิก ไม่รวมบริการของแพทย์ผู้สั่งการรักษาด้วยจิตวิทยา
คลินิก 

ถ. ค่าบริการการแก้ ไขความผิดปกติ ของการสื่ อความหมาย  (Communication 
Disorders Services) 

1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้
1.1 บริการแก้ไขการได้ยิน และการทรงตัว
1.2 บริการแก้ไขการพูด และการกลืน
1.3 บริการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายอ่ืนๆ

2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
2.1 บริการแก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย รวมถึง การใช้สถานที่ เครื่องมือ

อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น และระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้อง ตลอดจน บริการของนักแก้ไขความผิดปกติการสื่อ
ความหมาย และบุคลากรสนับสนุนอื่นที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดบริการที่ได้มาตรฐาน  

2.2 บริการแก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย ไม่รวมบริการของแพทย์ผู้สั่งการ
รักษาด้วยการแก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย  

ท. ค่าบริการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Cardio-thoracic Technology Services) 
ให้รวมอยู่ในบริการทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับการตรวจรักษาโรคหัวใจและทรวงอก  

ธ. ค่าบริการกายอุปกรณ์ (Prosthetic and Orthotic Services) 
๑. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้ 

๑.๑  Prosthetic Service 
๑.๒  Orthotic Service 
๑.๓  Pedorthic Service 
๑.๔  Mobility Aid Service 

๒. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ 
๒.๑  บริการกายอุปกรณ์ รวมถึง  การใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์  เวชภัณฑ์     

ที่จ าเป็น  และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริการของนักกายอุปกรณ์  และบุคลากรสนับสนุนอ่ืน     
ที่จ าเป็น เพ่ือให้เกดิบริการที่ได้มาตรฐาน 

๒.๒  บริการกายอุปกรณ์ ไม่รวมบริการของแพทย์ผู้สั่งการรักษาด้วยกายอุปกรณ์ 
น. ค่าบริการทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) 
บ. ค่าบริการแพทย์แผนไทย (Traditional Thai Medicine Services) 
ป. ค่าบริการแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine Services) 
ผ. ค่าบริการไคโรแพรคติก (Chiropractic Services) 
ฝ. ค่าบริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล (Packaged Medical Services) 
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1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้
1.1 ชุดบริการตรวจวินิจฉัยเฉพาะ (Specific Diagnostic Packages)
1.2 ชุดบริการรักษาพยาบาลเฉพาะ (Specific Treatment Packages)
1.3 ชุดบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ (Special  Equipment  Diagnostic  Packages) 
1.4 ชดุบริการรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมอืพิเศษ (Special Equipment Treatment  Packages)
1.5 ชุดบริการตรวจวินิจฉัยร่วมทางภาพการแพทย์ (Combined Diagnostic Imaging

Packages) 
1.6 ชุดบริการหัตถการโดยแพทย์ (Physician Procedural Packages)  
1.7 ชุดบริการหัตถการทางรังสีร่วมรักษา (Physician Interventional Radiology 

Packages) 
1.8 ชุดบริการผ่าตัดโดยแพทย์ (Physician Surgical Packages)  
1.9  ชุดบริการรักษาพยาบาลทางสูติกรรมโดยแพทย์ (Physician Maternity Care 

Packages) 
1.10 ชุดบริการตรวจสุขภาพ เสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Checkup-Wellness-  

Preventive Care Packages)   
1.11 ชุดบริการรักษาพยาบาลอ่ืน (Packaged Medical Services-Others) 

2. จัดกลุ่มรายการย่อย และหน่วยรายการของบริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล
ตามประเภทของเทคโนโลยีการตรวจ หรือการรักษา อิงสาขาทางการแพทย์ หรืออวัยวะที่ท าการตรวจรักษา 

3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
3.1 บริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล  ให้รวมถึงการใช้สถานที่ ห้องตรวจ

รักษา โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศที่จ าเป็น 
วิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริหารจัดการ ตั้งแต่ข้ันเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการและหลังเสร็จสิ้น
บริการ จนถึงการบันทึก และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

3.2 บริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล ต้องรวมบริการหลักที่ชุดเหมาจ่าย    
นั้นระบุ และหากเป็นชุดบริการของแพทย์อาจจะรวมหรือไม่รวมบริการของแพทย์ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ผู้ป่วย   
ทราบก่อน  

3.3 บริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาลที่ต้องรับตัวผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยใน      
ของสถานพยาบาล ต้องรวมจานวนวันที่ผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวจริงตามความจ าเป็นทางการแพทย์  

พ. ค่าบริการทางการแพทย์อ่ืน (Other Medical Services) 
ฟ. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตรวจรักษาทั่วไป (Physician Evaluation & Management 

Services) 
ภ. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท าศัลยกรรมและหัตถการ (Physician Surgery & Procedure) 
ม. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Physician Anesthesiology Services) 
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ย. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ (Dentist Fees) 
ร. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ (Other professional fees) 

4.2 ค่าบริการอ่ืนตามบริการที่ จัดให้มี ของสถานพยาบาล  (Other Hospital Services) 
หมายถึง บริการของสถานพยาบาลเพ่ือสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ หรือเพ่ืออ านวยความสะดวก       
หรือ เป็นบริการเสริม หรือเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ประกอบด้วยบัญชีบริการ ดังนี้ 

ก. ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (Inpatient Room) 
1. จัดท าบัญชีบริการห้องพักผู้ป่วยในตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1 ห้องพักผู้ป่วยในทั่วไป (Standard Care Inpatient Room)
1.2 ห้องพักผู้ป่วยในกึ่งวิกฤต (Step-down Care Inpatient Room)
1.3 ห้องพักผู้ป่วยในวิกฤต (Intensive Care Inpatient Room)
1.4 ห้องพักผู้ป่วยในแบบแยกเพ่ือป้องกันการแพร่หรือการติดเชื้อ (Isolation

Inpatient Room) 
จัดหน่ วยรายการของบัญชีบริการห้องผู้ ป่ วยใน  ตามจ านวนเตียงต่อห้อง 

และจ านวนพยาบาลต่อเตียง  
2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ

2.1 บริการห้องพักผู้ป่วยใน รวมถึงเตียง สาธารณูปโภค และอุปกรณ์มาตรฐาน
เพ่ือการบริบาลผู้ป่วยที่สอดคล้องกับประเภทของห้องพัก ตลอดจนห้องน้ า เครื่องใช้ สิ่งอ านวยความสะดวก    
ที่จ าเป็นส าหรับการพักรักษาตัวในสถานพยาบาล และบริการของบุคลากรที่ดูแลให้ห้องพักอยู่ในสภาพ        
ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสถานพยาบาลและพร้อมใช้  

ข. ค่าห้องพักสังเกตอาการ (Observe Room) 
จัดท าบัญชีบริการห้องพักสังเกตอาการเพียงบัญชีเดียว คือ Observe Room 
จัดท าหน่วยรายการตามจ านวนเตียงต่อห้องพักสังเกตอาการ  
ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  

1. บริการห้องพักสังเกตอาการ รวมถึงเตียง สาธารณูปโภค และอุปกรณ์มาตรฐานเพ่ือการ
สังเกตอาการของผู้ป่วย ตลอดจนห้องน้ า เครื่องใช้ สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นและบริการของบุคลากรที่ดูแล  
ให้ห้องพักอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสถานพยาบาลและพร้อมใช้บริการห้องพักสังเกตอาการ  
ต้องไม่ใช่การใช้เตียงตรวจในห้องฉุกเฉิน หรือในห้องตรวจผู้ป่วยนอก  

2. บริการห้องพักสังเกตอาการ ก าหนดหน่วยของบริการเป็นต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6
ชั่วโมง 

ค. ค่าอาหารผู้ป่วยใน (Inpatient Foods) 
1. จัดท าบัญชีบริการอาหารผู้ป่วยใน ตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้

1.1 อาหารผู้ป่วยในมาตรฐาน  (Standard Inpatient Food) หมายถึง อาหาร
ประจ าวันที่สถานพยาบาลจัดให้แก่ผู้ป่วยเองเป็นมาตรฐาน 
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1.2 อาหารทางการแพทย์ (Special Inpatient Food) หมายถึง อาหารที่เตรียม
ขึ้นส าหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะผิดปกติทางร่างกาย  เป็นเหตุให้มิสามารถบริโภคอาหารทางปากได้ตามปกติ 
รวมถึงอาหารส าเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือให้ทางสายหรือเป็นอาหาร
ที่ทางสถานพยาบาลจัดเตรียมขึ้นเอง ตามมาตรฐานทางโภชนาการเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

จัดท าหน่วยรายการตามลักษณะของอาหาร อาทิ ธรรมดา อ่อน เหลว หรือตามลักษณะ
ของสารอาหาร อาท ิไขมันต่ า โปรตีนสูง  

2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
2.1 บริการอาหารผู้ป่วยใน หมายถึง อาหารที่จัดเตรียมเป็นมาตรฐานส าหรับผู้ป่วยใน

ของสถานพยาบาล รวมถึงอุปกรณ์  เครื่องใช้ที่จ าเป็น ตลอดจนการบริหารจัดการ และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง          
ในการให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วย  

2.2 บริการอาหารผู้ป่วยใน ก าหนดหน่วยของบริการเป็น ต่อมื้อ หรือต่อวัน 
ง. ค่าอาหารเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน (Special Purpose Nutrition) หมายถึง บริการอาหาร

ส าหรับบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารเป็นพิเศษ อาทิ อาหารส าหรับผู้ที่ต้ องการลดน้ าหนัก 
หรืออาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ  

โครงสร้างมาตรฐานบัญชีบริการ สถานพยาบาลสามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสม 
จ. ค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์     

ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้บริโภคนอกเหนือ      
จากอาหารตามปกติ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ น้ ามันปลาแคปซูล และใยอาหารอัดเม็ด  

ฉ. ค่าพาหนะเดินทางส าหรับผู้ป่วย (Patient Transport Services) 
1. จัดท าบัญชีบริการพาหนะเดินทางส าหรับผู้ป่วยตามกลุ่มรายการ และหน่วยรายการ

มาตรฐาน ดังนี้ 
1.1 รถพยาบาลฉุ ก เฉิ น ระดั บ สู ง  (Ambulance-Advanced Life Support) 

หมายถึง รถพยาบาลฉุกเฉินที่ ได้มาตรฐานระดับสูง ทั้ งโครงสร้างรถ อุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องมือ ยา            
และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สามารถรองรับการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโดยแพทย์สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน หรือแพทย์เฉพาะทางสาขาที่สอดคล้องภาวะวิกฤตของผู้ป่วยได้เต็มที่ และนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (Paramedic)  

1.2 รถพยาบาลฉุกเฉินระดับมาตรฐาน  (Ambulance-Basic Life Support) 
หมายถึง รถพยาบาลฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ทั้งโครงสร้างรถ อุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์รองรับการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโดยพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และพยาบาล         
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

1.3 พาหนะพยาบาลฉุกเฉินเฉพาะ (Ambulance-Others) หมายถึง พาหนะ
พยาบาลฉุกเฉินที่ออกแบบส าหรับสถานการณ์ หรือภารกิจฉุกเฉินเฉพาะ  

1.4 พาหนะรับส่งผู้ป่วยทุพลภาพ  (Disabled Patient Transport) หมายถึง 
พาหนะที่มีอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐานรองรับการเดินทางของผู้ป่วยทุพลภาพที่ไม่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน  

จัดท ากลุ่มรายการย่อย และหน่วยรายการตามประเภทพาหนะ ศักยภาพการ
ช่วยชีวิต การตรวจรักษาและการบริบาลผู้ป่วยระหว่างเดินทาง  
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2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ
2.1 บริการพาหนะเดินทางผู้ป่วย รวมถึง พาหนะ เชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ

แพทย์ เวชภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานของศักยภาพบริการที่ระบุ ระบบสารสนเทศการสื่อสารที่จ าเป็น ตลอดจน
บริการของพนักงานขับรถ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) และพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 

2.2 บริการพาหนะพยาบาลฉุกเฉิน ยังไม่รวมบริการของแพทย์  
2.3 บริการพาหนะพยาบาลฉุกเฉิน ยังไม่รวมค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
2.4 บริการพาหนะเดินทางผู้ป่วย ต้องสอดคล้องกับความจ าเป็นทางการแพทย์     

ของผู้ป่วย 
2.5 บริการพาหนะเดินทางผู้ป่วย ก าหนดหน่วยของบริการเป็นต่อระยะทางจริง 

หรือเขตพ้ืนที่ของการเดินทาง  
ช. ค่าบริการเก็บรักษาศพ (Mortuary Services) 
โครงสร้างมาตรฐานบัญชีบริการ สถานพยาบาลสามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสม  
ซ. ค่าบริการอื่นๆ ของสถานพยาบาล (Other Hospital Services) หมายถึง บริการอ่ืนๆ 

ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง 
1.  โครงสร้างมาตรฐานบัญชีบริการ อาจจัดท าบัญชีบริการอ่ืนๆ ของสถานพยาบาล

ตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  
1.1 บริการอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป (General Food and Beverage Services)  
1.2 บริการซักรีด (Laundry Services)  
1.3 บริการด้านตัดแต่งผม (Hair Dressing Services)  
1.4 บริการด้านการสื่อสารรวมถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท  (Communication 

Services)  
1.5 บริการรถรับส่งผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการทั่วไป (General Transport Services)  
1.6 บริการอ่ืนๆ (Other Hospital Services-Miscellaneous)  

ฌ. ค่าผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (Other Non-Medical Hospital Products) 
โครงสร้างมาตรฐานบัญชีบริการ อาจจัดท าบัญชีผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของสถานพยาบาลตาม

กลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  
1. ของใช้ทั่วไป และของที่ระลึก (Amenities, Gifts and Souvenirs)
2. ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Care Products)
3. ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มส าเร็จรูป (Food & Beverage Products)
4. ผลิตภัณฑ์ทั่วไปอ่ืน (Other Non-Medical Hospital Products-Miscellaneous)
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีารและเงื่อนไขการกําหนดเครื่องมือ  เคร่ืองใช้   

ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําคลินกิการประกอบโรคศิลปะ 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้คลินิกการประกอบโรคศิลปะ  ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  
ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะท่ีจําเป็นประจําคลินิกตามลักษณะของคลินิกในจํานวนที่เหมาะสม   
และเพียงพอ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  (๗)  แห่งกฎกระทรวงกําหนดชนิดและจํานวนเคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช้  ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้อนุญาต 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไข  การกําหนดเคร่ืองมือ  เครื่องใช้  ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะท่ีจําเป็นประจําคลินิก 
การประกอบโรคศิลปะ”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด  ต้องจัดให้มี 
  ๓.๑ เคร่ืองใช้ทั่วไป 

๓.๑.๑ เตียง  หรือเบาะสําหรับตรวจร่างกายในท่านอน   
๓.๑.๒ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับซักประวัติหรือให้คําปรึกษาผู้มารับบริการ  
๓.๑.๓ ตู้เก็บอุปกรณ์  เคร่ืองมือต่าง ๆ  เป็นสัดส่วน 
๓.๑.๔ โต๊ะหรือชั้น  สําหรับวางอุปกรณ์  เคร่ืองมือใช้ต่าง ๆ 
๓.๑.๕ เคร่ืองมือ  อุปกรณ์สําหรับควบคุมการติดเชื้อ 
๓.๑.๖ เคร่ืองวัดความดันโลหิต   
๓.๑.๗ เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ 
๓.๑.๘ ไม้กดลิ้น  ไฟฉาย 
๓.๑.๙ เคร่ืองชั่งน้ําหนัก 

 ๓.๑.๑๐ ที่วัดความสูงและสายวัด   
 ๓.๑.๑๑ ชุดปฐมพยาบาล 

  ๓.๒ หากมีการให้บริการสําหรับผู้รับบริการเด็กและวัยรุ่น  ต้องจัดให้มีเครื่องมือ  
อุปกรณ์ทางกิจกรรมบําบัด  ดังนี้ 

๓.๒.๑ การให้บริการเพื่อการตรวจประเมิน  สําหรับผู้รับบริการเด็กและวัยรุ่น  
มีดังนี้ 
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ก) เคร่ืองวัดระยะการเคลื่อนไหวของข้อ  (Goniometer) 
ข) อุปกรณ์ทดสอบการรับความรู้สึก  (Sensation  Tests  ) 
ค) อุปกรณ์ทดสอบการรับรู้ชนิดของวัตถุโดยการคลํา  (Stereognosis  Tests) 
ง) อุปกรณ์ทดสอบความคล่องแคล่วการทํางานของมือ  (Dexterity  Tests) 
จ) อุปกรณ์ทดสอบหน้าที่การทํางานของมือ  (Hand  Function  Tests) 
ฉ) แบบทดสอบการรับรู้  (Perception  Tests) 
ช) แบบทดสอบความคิดความเข้าใจ  (Cognitive  Function  Tests) 
ซ) แบบทดสอบพัฒนาการ  (Developmental  Tests) 
ฌ) แบบทดสอบสภาวะจิตใจอารมณ์และสังคม  (Psychological 

and  Psychosocial  Tests) 
ญ) แบบทดสอบการดูแลตนเองและกิจวัตรประจําวัน  (ADL  Tests) 
ฎ) แบบบันทึกประวัติการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต  (Occupational  

History) 
ฏ) แบบประเมินทักษะการเขียน  (Hand  Writing  Skill  Test) 

 ฐ) แบบประเมินด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก  (Child 
Developmental  and  Learning  Assessment) 

ฑ) แบบทดสอบกระบวนการประมวลผลการรับความรู้สึก  (Sensory 
ProcessingTest) 

 ๓.๒.๒ การให้บริการเพื่อการส่งเสริม  ป้องกัน  บําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
สําหรับผู้รับบริการเด็กและวัยรุ่น  มีดงันี้ 

 ก) ชุดอุปกรณ์ช่วยในการทํากิจวัตรประจําวัน  (Assistive  Devices) 
เช่น  ที่คาดมืออเนกประสงค์  (Universal  Cuff)  อุปกรณ์ช่วยในการเขียนหนังสือ   

ข) ชุดอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
ค) ชุดอุปกรณ์ฝึกกิจวัตรประจําวันและทักษะการดําเนินชีวิต 
ง) ชุดอุปกรณ์ฝึกการรับรู้ความรู้สึกและความคิดความเข้าใจ 
จ) ชุดอุปกรณ์ฝึกทักษะการเขียนและการทํางานของมือ 
ฉ) เบาะฟองน้ําชนิดหนาและแน่นบุผนัง  โดยมีความหนา  ๒ - ๔  นิ้ว  

และมีความสูง  ๘๐ - ๑๒๐  เซนติเมตร   
ช) เบาะฟองน้ําชนิดหนาและแน่น  โดยมีความหนา  ๒ - ๔  นิ้ว   

รองพื้นห้องให้เต็มพื้นที่ 
  ๓.๓ หากมีการให้บริการ  สําหรับผู้ ใหญ่หรือผู้สูงอายุ  ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ   

อุปกรณ์ทางกิจกรรมบําบัด  ดังนี้ 
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๓.๓.๑ การให้บริการเพื่อการตรวจประเมิน  สําหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ  มีดงันี้ 
ก) เคร่ืองวัดระยะการเคลื่อนไหวของข้อ  (Goniometer) 
ข) อุปกรณ์ทดสอบการรับความรู้สึก  (Sensation  Tests  ) 
ค) อุปกรณ์ทดสอบการรับรู้ชนิดของวัตถุโดยการคลํา  (Stereognosis  Tests) 
ง) อุปกรณ์ทดสอบความคล่องแคล่วการทํางานของมือ  (Dexterity  Tests) 
จ) อุปกรณ์ทดสอบหน้าที่การทํางานของมือ  (Hand  Function  Tests) 
ฉ) แบบทดสอบการรับรู้  (Perception  Tests) 
ช) แบบทดสอบความคิดความเข้าใจ  (Cognitive  Function  Tests) 
ซ) แบบทดสอบสภาวะจิตใจอารมณ์และสังคม  (Psychological 

and  Psychosocial  Tests) 
ฌ) แบบทดสอบการดูแลตนเองและกิจวัตรประจําวัน  (ADL  Tests) 
ญ) แบบบันทึกประวัติการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต  (Occupational 

History)  
ฎ) แบบประเมินการรับประทานอาหาร  (Feeding  and  eating 

Evaluation) 
ฏ) แบบประเมินสภาพแวดล้อมในการดําเนินชีวิต  (Environmental 

Evaluation) 
ฐ) แบบสํารวจบทบาทของบุคคล  (Role  Checklist) 
ฑ) แบบสํารวจความสนใจในการทํากิจกรรมของบุคคล  (Interest  

Checklist) 
 ๓.๓.๒ การให้บริการเพื่อการส่งเสริม  ป้องกัน  บําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

สําหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุมีดังนี้ 
 ก) ชุดอุปกรณ์ช่วยในการทํากิจวัตรประจําวัน  (Assistive  Devices) 

เช่น  ที่คาดมืออเนกประสงค์  (Universal  Cuff),  อุปกรณ์ช่วยในการเขียนหนังสือ   
ข) ชุดอุปกรณ์ฝึกกิจวัตรประจําวันและทักษะการดําเนินชีวิต 
ค) ชุดอุปกรณ์ฝึกการรับรู้ความรู้สึกและความคิดความเข้าใจ 
ง) ชุดอุปกรณ์ฝึกทักษะการเขียนและการทํางานของมือ   
จ)  ชุดอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ 
ฉ)  ชุดอุปกรณ์ฝึกเตรียมความพร้อมการทํางานของแขนและมือ 
ช) ชุดอุปกรณ์ฝึกการทํากิจกรรมยามว่างและนันทนาการ 

ข้อ ๔ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย   
ต้องจัดให้มี 
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  ๔.๑ เคร่ืองใช้ทั่วไป  
๔.๑.๑ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับซักประวัติหรือให้คําปรึกษาผู้มารับบริการ   
๔.๑.๒ ตู้เก็บอุปกรณ์  เครื่องมือทางการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  

เป็นสัดส่วนและมิดชิด   
๔.๑.๓ โต๊ะ  หรือชั้นสําหรับวางอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้   
๔.๑.๔ เคร่ืองวัดความดันโลหิต   
๔.๑.๕ เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายสําหรับเด็ก  หรือผู้ใหญ่   
๔.๑.๖ ไม้กดลิ้น  ไฟฉาย   
๔.๑.๗ เคร่ืองชั่งน้ําหนัก   
๔.๑.๘ ที่วัดความสูง  หรือสายวัด   
๔.๑.๙ ชุดปฐมพยาบาล 

  ๔.๒ เคร่ืองมือการตรวจและการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  ที่ต้องจัดให้มี  
ดังนี้ 

๔.๒.๑ หากมีการบริการการแก้ไขการพูด  ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
ดังนี้ 

ก) กระจกเงาขนาดเหมาะสมกับการให้บริการ 
ข) ถุงมือ 
ค) ผ้าก๊อส 
ง) แบบประเมินการได้ยิน  ภาษา  การพูด  หรือการกลืน 
จ) สื่อ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระตุ้น  แก้ไข  และฟื้นฟูการได้ยิน  ภาษา  

การพูด  หรือการกลืน 
๔.๒.๒ หากมีการบริการการแก้ไขการได้ยิน  ต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์

ดังนี้ 
ก) กระจกเงาขนาดเหมาะสมกับการให้บริการ 
ข) ถุงมือ 
ค) ผ้าก๊อส 
ง) แบบประเมินการได้ยิน  ภาษา  การพูด  หรือการกลืน 
จ) สื่อ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระตุ้น  แก้ไข  และฟื้นฟูการได้ยิน  ภาษา  

การพูด  หรือการกลืน 
ฉ) ตู้ตรวจการได้ยิน  (เสียงรบกวนภายใน  ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  

ANSI  S๓.๖-๒๐๐๔) 
ช) เคร่ืองตรวจการได้ยิน  (Audiometer) 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
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 ซ) เครื่องตรวจการทํางานหูชั้นกลาง  (Acoustic  immittance  instrument) 
ข้อ ๕ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ต้องจัดให้มี 
  ๕.๑ เคร่ืองใช้ทั่วไป  

๕.๑.๑ เตียงที่ใช้สําหรับการตรวจประเมิน 
๕.๑.๒ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับซักประวัติหรือให้คําปรึกษาผู้มารับบริการ 
๕.๑.๓ ตู้หรือชั้น  สําหรับวางหรือเก็บอุปกรณ์  เคร่ืองมือต่าง ๆ  เป็นสัดส่วน 
๕.๑.๔ เคร่ืองวัดความดันโลหิต   
๕.๑.๕ หูฟัง   
๕.๑.๖ เคร่ืองชั่งน้ําหนัก   
๕.๑.๗ เคร่ืองวัดความสูง   
๕.๑.๘ ชุดปฐมพยาบาล   

  ๕.๒ เครื่องมือตรวจประเมินและติดตามทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ในการให้บริการ
ภายใต้คําสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

๕.๒.๑ หากมีการให้บริการในระบบหัวใจต้องจัดให้มีเครื่องมือ  อย่างน้อย   
๑  รายการ  ดังต่อไปนี้   

ก) เคร่ืองบันทึกความดันโลหิตชนิดต่อเนื่อง   
ข) เคร่ืองตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   
ค) เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังทรวงอก  
ง) เคร่ืองบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดติดตัว 

๕.๒.๒ หากมีการให้บริการในระบบปอดต้องจัดให้มีเคร่ืองมืออย่างน้อย   
๑  รายการ  ดังต่อไปนี้   

ก) เคร่ืองวัดการทํางานของปอด 
ข) เคร่ืองวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 

 ๕.๒.๓ หากมีการให้บริการในระบบหลอดเลือด  ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ 
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ดังต่อไปนี้   

ก) เคร่ืองวัดสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 
 ข) เคร่ืองวัดความหนาตัวของหลอดเลือด 

ข้อ ๖ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขารงัสีเทคนิค  ต้องจัดให้มี 
  ๖.๑ เคร่ืองใช้ทั่วไป  

๖.๑.๑ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับซักประวัติหรือให้คําปรึกษาผู้มารับบริการ  
๖.๑.๒ ตู้เก็บอุปกรณ์  เคร่ืองมือทางรังสีเทคนิค  เป็นสัดส่วน   
๖.๑.๓ โต๊ะ  หรือชั้นสําหรับวางอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้   
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๖.๑.๔ เคร่ืองชั่งน้ําหนัก   
๖.๑.๕ เสื้อผ้าสําหรับการตรวจทางรังสีวิทยา 
๖.๑.๖ เคร่ืองวัดความดันโลหิต 
๖.๑.๗ ป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีและมีไฟสัญญาณแสดงการใช้งาน 

ของเครื่องกําเนิดรังสีติดไว้ด้านนอกของประตูห้อง 
 ๖.๑.๘ ป้ายคําเตือนผู้ป่วยมีครรภ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ 

  ๖.๒ เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา  
๖.๒.๑ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีสําหรับผู้ป่วย 

ก) เสื้อตะก่ัว  และ  Thyroid  Shield   
 ข) ฉากก้ันรังสี  (หากมีการบริการด้านรังสี) 
๖.๒.๒ ตู้ส่องฟิล์มหรือจอแสดงผลภาพถ่ายทางรังสีระบบดิจิทัล  
๖.๒.๓ เคร่ืองมือทางสาขารังสีตามที่จัดให้มีบริการ 
๖.๓.๔ เคร่ืองวัดรังสีประจําบุคคลสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
๖.๒.๕ เคร่ืองมือวัดความหนาผู้ป่วย 

ข้อ ๗ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก  ต้องจัดให้มี 
  ๗.๑ เคร่ืองใช้ทั่วไป  

๗.๑.๑ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับการให้บริการทางจิตวิทยาคลินิก 
๗.๑.๒ โต๊ะ  หรือชั้นสําหรับวางอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้   
๗.๑.๓ มีตู้ เ ก็บอุปกรณ์  เคร่ืองมือการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก   

เป็นสัดส่วนและมิดชิดมีกุญแจปิดล็อคและควบคุมการใช้งานโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 
  ๗.๒ เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก  ตามประเภทการให้บริการ   

และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กําหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
ได้แก่ 

 ๗.๒.๑ ชุดทดสอบเชาวน์ปัญญา  (อย่างน้อย  ๑  รายการ)  ได้แก่  The  Wechsler 
Intelligence  Scales,  The  Stanford-Binet  Intelligence  Scales   

 ๗.๒.๒ ชุดทดสอบบุคลิกภาพ  (อย่างน้อย  ๑  รายการ)  ได้แก่  Hermann 
Rorschach  Psycho-Diagnostics,  Thematic  Apperception  Test,  Children’s  Apperception 
Test,  Minnesota  Multiphasic  Personality  Inventory   

 ๗.๒.๓ ชุดทดสอบประสาทจิตวิทยา  (อย่างน้อย  ๑  รายการ)  ได้แก่  
Bender  Visual  Motor  Gestalt  Test,  Stroop  Color  Word  Test,  Wisconsin  Card  Sorting 
Test,  Wechsler  Memory  Scale,  Halstead  Reitan  Neuropsychological  Test  Battery 
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 ๗.๒.๔ ชุดทดสอบพัฒนาการเด็ก  (อย่างน้อย  ๑  รายการ)  ได้แก่  Denver 
Development  Screening  Test,  Vineland  Adaptive  Behavior  Scales 

 ๗.๒.๕ ชุดทดสอบความบกพร่องทางการเรียนรู้  (อย่างน้อย  ๑  รายการ)  
ได้แก่  Wide  Range  Achievement  Test,  Woodcock-Johnson  Achievement  Test,  Kaufman 
Assessment  Battery  of  Children 

๗.๒.๖ อุปกรณ์การทดสอบ  ได้แก่  นาฬิกาจับเวลา  แบบบันทึกการทดสอบ  
ดินสอ  กระดาษ  ยางลบ  

  ๗.๓ แบบบันทึกการบริการทางจิตวิทยาคลินิก 
ข้อ ๘ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์  ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ  หรืออุปกรณ์  

ในการตรวจประเมินเพื่อทํากายอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางสาขากายอุปกรณ์และอุปกรณ์อย่างอื่น   
อย่างน้อย  ดังนี้ 

  ๘.๑ ห้องตรวจ 
๘.๑.๑ เตียงตรวจผู้ป่วยกายอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
๘.๑.๒ โต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้ 
๘.๑.๓ เคร่ืองชั่งน้ําหนัก 
๘.๑.๔ ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นสัดส่วน 
๘.๑.๕ ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
๘.๑.๖ ชุดทําแผลอย่างน้อย  ๑๐  ชุด 
๘.๑.๗ ผ้ายืด  หรืออีลาสติกแบนเดจ  ขนาด  ๔  นิ้วหรือ  ๖  นิ้วจํานวน 

อย่างน้อย  ๑๐  ม้วน   
๘.๑.๘ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจประเมินเพื่อทํากายอุปกรณ์ 

 ๘.๑.๙ เคร่ืองตรวจประเมินการกระจายน้ําหนักของเท้า 
 ๘.๑.๑๐ โกนิโอมิเตอร์  (อุปกรณ์วัดองศา) 
 ๘.๑.๑๑ สายวัดความยาว 
 ๘.๑.๑๒ เคร่ืองวัดความดันโลหิต 
 ๘.๑.๑๓ เฝือกปูนหรือเฝือกวิทยาศาสตร์ที่ใช้สําหรับหล่อแบบ  อย่างน้อย   

๒๐  ม้วน 
 ๘.๑.๑๔ กรรไกรตัดเฝือก 
 ๘.๑.๑๕ แบบฟอร์มการวัดขนาดเพื่อทํากายอุปกรณ์ 
 ๘.๑.๑๖ ราวโลหะขนานฝึกเดินความยาวไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร   
 ๘.๑.๑๗ กระจกเงาขนาดกว้าง x ยาว  อย่างน้อย  ๕๐ x ๑๕๐  เซนติเมตร 
 ๘.๑.๑๘ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย  เช่น  ถุงมือยาง  หน้ากากอนามัย 
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  ๘.๒ ห้องปฏิบัติการสําหรับปรับแก้ไขอุปกรณ์ต้องมีพื้นเรียบไม่เก็บฝุ่น  แยกออกจาก
ห้องตรวจอย่างชัดเจน 

๘.๒.๑ โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 
 ๘.๒.๒ อุปกรณ์พื้นฐานสําหรับปรับแก้ไขอุปกรณ์  เช่น  ชุดไขควง  ค้อน  

ตะไบ  ชุดประแจ  หกเหลี่ยม  เคร่ืองตัดโลหะ 
๘.๒.๓ ปืนทําความร้อน  (ฮีทกัน) 
๘.๒.๔ สว่านไฟฟ้า 
๘.๒.๕ เคร่ืองขัดหรือเครื่องกัด  เพื่อขัด  ตัด  แต่ง  ชิ้นงานด้านกายอุปกรณ์ 
๘.๒.๖ เคร่ืองดูดฝุ่น 
๘.๒.๗ ปากกาจับชิ้นงาน 
๘.๒.๘ อุปกรณ์สาํหรับดัดโลหะ 
๘.๒.๙ เคร่ืองตัดเฝือก 

 ๘.๒.๑๐ ตู้เก็บเคร่ืองมือ 
 ๘.๒.๑๑ ลูกดิ่งหรืออุปกรณ์สําหรับจัดแนว 
 ๘.๒.๑๒ ตู้สําหรับเก็บสารเคมี  พร้อมป้ายระบุชัดเจน 
 ๘.๒.๑๓ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยจากการใช้เคร่ือง  เช่น  แว่นตาป้องกัน

ฝุ่น  อปุกรณ์ป้องกันเสียง  หน้ากากอนามัย 
  ๘.๓ หากมีการบริการห้องปฏิบัติการผลิตกายอุปกรณ์  ต้องมีเคร่ืองมือ  ดังนี้ 

 ๘.๓.๑ มีสถานที่และห้องปฏิบัติการผลิตที่ มีระบบการป้องกันเสียงจาก
เคร่ืองจักร  เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

๘.๓.๒ เคร่ืองดูดอากาศ  เพื่อกําจัดกลิ่นจากสารเคมี 
๘.๓.๓ เคร่ืองกําจัดฝุ่น 
๘.๓.๔ เคร่ืองขึ้นรูปอุปกรณ์ 
๘.๓.๕ เคร่ืองขัดหรือเครื่องกัด  เพื่อขัด  ตัด  แต่ง  ชิ้นงานด้านกายอุปกรณ์   
๘.๓.๖ ตู้อบความร้อน 
๘.๓.๗ โต๊ะปฏิบัติงาน  พร้อมเก้าอี้ 
๘.๓.๘ อุปกรณ์พื้นฐานสําหรับปรับแก้ไขอุปกรณ์  เช่น  ชุดไขควง  ค้อน  

ตะไบ  ชุดประแจหกเหลี่ยม  เคร่ืองตัดโลหะ 
 ๘.๓.๙ สว่านไฟฟ้า 
 ๘.๓.๑๐ ปากกาจับชิ้นงาน 
 ๘.๓.๑๑ อุปกรณ์สําหรับดัดโลหะ 
 ๘.๓.๑๒ เคร่ืองตัดเฝือก 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๓๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 ๘.๓.๑๓ ตู้เก็บเคร่ืองมือ 
 ๘.๓.๑๔ ลูกดิ่งหรืออุปกรณ์สําหรับจัดแนว 
 ๘.๓.๑๕ ตู้สําหรับเก็บสารเคมี  พร้อมป้ายระบุชัดเจน 
 ๘.๓.๑๖ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยจากการใช้เครื่อง  เช่น  แว่นตาป้องกันฝุ่น  

อุปกรณ์ป้องกันเสียง  หน้ากากอนามัย 
ข้อ ๙ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน  ต้องจัดให้มี 
  ๙.๑ เคร่ืองใช้ทั่วไป 

 ๙.๑.๑ เตียงตรวจโรค  ที่นอน  ผ้าปูที่นอน  หมอนพร้อมปลอกหมอน   
ผ้าคลุมตัวผู้ป่วย  ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

๙.๑.๒ โต๊ะตรวจพร้อมเก้าอี้ 
๙.๑.๓ ตู้หรือที่เก็บอุปกรณ์  เคร่ืองมือการตรวจวินิจฉัย  และการบําบัดรักษา

ทางการแพทย์แผนจีนให้เป็นสัดส่วนและมิดชิด 
๙.๑.๔ เคร่ืองมืออุปกรณ์สําหรับควบคุมการติดเชื้อ 
๙.๑.๕ เคร่ืองชั่งน้ําหนัก 
๙.๑.๖ เคร่ืองวัดความดันโลหิต 
๙.๑.๗ ไฟฉาย 

  ๙.๒ เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ทางการแพทย์แผนจีน 
 ๙.๒.๑ เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาด้วยการแพทย์แผนจีน   

โดยให้เป็นไปตามประเภทการให้บริการ  (การบําบัดรักษาด้วยสมุนไพร  การฝังเข็ม  การนวดทุยหนา)  
และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กําหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์แผนจีน   

๙.๒.๒ อุปกรณ์การตรวจวินิจฉัย  เช่น  หมอนแมะ 
๙.๒.๓ อุปกรณ์การบําบัดรักษาด้วยการฝังเข็ม  รมยา  และทุยหนา 
 ก) เข็มต้องได้มาตรฐาน  ตัวเข็มต้องปราศจากเชื้อ  มีคุณภาพไม่ชํารุด  

มีการตรวจสอบวันหมดอายุของเข็มที่ใช้สําหรับฝังเข็ม 
ข) สมุนไพรรมยาควรเก็บรักษาในท่ีเหมาะสมและพร้อมใช้ 
ค) กระบอกสูญญากาศ 
ง) อุปกรณ์กัวซา 
จ) เข็มการปล่อยเลือด,  เข็มดอกเหมย 
ฉ) อุปกรณ์การบําบัดอื่น ๆ  ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
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  ๙.๓ ยาและสมุนไพร   
 การบําบัดด้วยสมุนไพรจีน  ต้องมีสมุนไพรอย่างน้อย  ๑๐  รายการจาก  ๓๐  รายการ

ตามที่กําหนดในตารางที่  ๑  หรือยาตํารับอย่างน้อย  ๕  ตํารับ  จาก  ๑๐  ตํารับ  ตามที่กําหนดในตารางที่  ๒  
โดยต้องมีชื่อยา  ชื่อตํารับยา  กํากับ  และสรรพคุณ  วิธใีช้ที่ชัดเจน 

ตารางที่  ๑  รายการสมุนไพรจีนที่กําหนด  ๓๐  รายการ 
ลําดับ สมุนไพร คําอ่าน กลุ่มยา 
๑ 桂枝 กุ้ยจือ ขจัดลมหนาว 
๒ 防风 ฝางเฟิง ขจัดลมหนาว 
๓ 桑叶 ซางเย่ กระจายลมร้อน 
๔ 菊花 จฺวี๋ฮฺวา กระจายลมร้อน 
๕ 柴胡 ฉายหู กระจายลมร้อน 
๖ 葛根 เก่อเกิน กระจายลมร้อน 
๗ 知母 จือหมู่ ขจัดความร้อน 
๘ 牛膝 หนิวชี ปรับการไหลเวียนเลือด 
๙ 大黄 ต้าหวง ขับระบาย 
๑๐ 桑寄生 ซางจี้เซิง ขับลมชื้น 
๑๑ 茯苓 ฝูหลิง ขับน้ําขจัดความชื้น 
๑๒ 泽泻 เจ๋อเซี่ย ขับน้ําขจัดความชื้น 
๑๓ 陈皮 เฉินผี ปรับการไหลเวียนชี่ 
๑๔ 木香 มู่เซียง ปรับการไหลเวียนชี่ 
๑๕ 山楂 ซานจา ย่อยอาหาร 
๑๖ 半夏 ป้านเซี่ย สลายเสมหะ 
๑๗ 川芎 ชวนซฺยง ปรับการไหลเวียนเลือด 
๑๘ 丹参 ตันเซิน ปรับการไหลเวียนเลือด 
๑๙ 天麻 เทียนหมา สงบตับระงับลม 
๒๐ 党参 ตั่งเซิน บํารุงชี่ 
๒๑ 黄芪 หวงฉี บํารุงชี่ 
๒๒ 白术 ป๋ายจู๋ บํารุงชี่ 
๒๓ 山药 ซานย่าว บํารุงชี่ 
๒๔ 甘草 กานฉ่าว ยาบํารุงชี่ 
๒๕ 大枣 ต้าจ่าว ยาบํารุงชี่ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๓๙



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

ลําดับ สมุนไพร คําอ่าน กลุ่มยา 
๒๖ 熟地黄 สูตี้หวง บํารุงเลือด 
๒๗ 当归 ตังกุย บํารุงเลือด 
๒๘ 白芍 ป๋ายสาว บํารุงเลือด 
๒๙ 麦冬 ม่ายตง บํารุงสารอิน 
๓๐ 枸杞子 โก่วฉีจื่อ บํารุงสารอิน 

ตารางที่  ๒  รายการยาตํารับที่กําหนด  ๑๐  ตํารับ 
ลําดับ ชื่อตํารับ คําอ่าน สรรพคุณ 
๑ 香砂六君丸 เซียงซาล่ิวจฺวินหวาน บํารุงชี่  ขับเคลื่อนชี่  สลายเสมหะ 
๒ 补中益气丸 ปู่จงอี้ชี่หวาน บํารุงชี่ของจงเจียว 
๓ 归脾丸 กุยผีหวาน บํารุงชี่และเลือด 
๔ 八珍丸 ปาเจินหวาน บํารุงชี่และเลือด 
๕ 六味地黄丸 ลิ่วเว่ยตี้หวงหวาน บํารุงสารอินของไต 
๖ 肾气丸 เซิ่นชี่หวาน บํารุงชี่ของไต 
๗ 逍遥丸 เซียวเหยาหวาน คลายตับ  บํารุงม้ามและเลือด 
๘ 保和丸 เป่าเหอหวาน ช่วยย่อย 
๙ 天王补心丹 เทียนหวางปู่ซินตาน สงบระงับจิตใจ 

  ๑๐ 小活络丹 เสี่ยวหัวลั่วตาน ขับลมชื้น  สลายเสมหะ  ปรบัการ
ไหลเวียนของเลือด  ระงับปวด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
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๒๔๐



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๔๑



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๒๔๒



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… ¯ˆ ß √“™°‘®®“πÿ‡∫°…“  ÒÛ °—π¬“¬π ÚıÙı

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÙı)

‡√◊ËÕß ¡“µ√∞“π°“√ àßµàÕºŸâªÉ«¬

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥°“√ àßµàÕºŸâªÉ«¬„Àâ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’¡“µ√∞“π·≈–

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π°“√§ÿâ¡§√ÕßºŸâªÉ«¬„ÀâæâπÕ—πµ√“¬·≈–¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ ·≈–¡“µ√“ Òı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

 ∂“πæ¬“∫“≈ æ.». ÚıÙÒ Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√

‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ı

¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘

·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√

∂“πæ¬“∫“≈ÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È

ç ∂“πæ¬“∫“≈é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“πæ¬“∫“≈ª√–‡¿∑∑’Ë√—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ß§◊π

ç°“√ àßµàÕºŸâªÉ«¬é À¡“¬§«“¡«à“ °“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬ºŸâªÉ«¬®“° ∂“π∑’ËÀπ÷Ëß

‡æ◊ËÕ‰ª√—∫°“√√—°…“µàÕ¬—ßÕ’° ∂“π∑’ËÀπ÷Ëß‚¥¬ ∂“πæ¬“∫“≈‡ªìπºŸâπ” àß

ç¬“πæ“Àπ–é À¡“¬§«“¡«à“ ¬“πæ“Àπ–¢Õß ∂“πæ¬“∫“≈À√◊Õ∑’Ë

 ∂“πæ¬“∫“≈«à“®â“ßÀ√◊Õ®—¥À“¡“‡æ◊ËÕ„™â„π°“√¢π àßºŸâªÉ«¬‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√¢π àß‚¥¬∑“ß∫°

∑“ßπÈ” À√◊Õ∑“ßÕ“°“»

¢âÕ Ú ºŸâ√—∫Õπÿ≠“µ·≈–ºŸâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈µâÕß àßµàÕºŸâªÉ«¬¥â«¬

¬“πæ“Àπ–·≈–«‘∏’°“√∑’Ë‡À¡“– ¡ª≈Õ¥¿—¬‚¥¬§”π÷ß∂÷ß‚√§ Õ“°“√ ·≈–§«“¡√ÿπ·√ß

¢Õß‚√§

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๔๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… ¯ˆ ß √“™°‘®®“πÿ‡∫°…“  ÒÛ °—π¬“¬π ÚıÙı

¢âÕ Û °“√ àßµàÕºŸâªÉ«¬®“° ∂“πæ¬“∫“≈Àπ÷Ëß‰ª¬—ß ∂“πæ¬“∫“≈Õ’°·ÀàßÀπ÷Ëß

µâÕß¡’°“√ ◊ËÕ “√ª√– “πß“π·®âß ∂“πæ¬“∫“≈∑’Ë®–√—∫‰«â≈à«ßÀπâ“æ√âÕ¡¢âÕ¡Ÿ≈·≈–

‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ºŸâªÉ«¬ µ≈Õ¥®π¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√·æ∑¬å∑’Ë®”‡ªìπ

¢âÕ Ù °“√ àßµàÕºŸâªÉ«¬∑’Ë¬—ß¡’¿“«–Õ“°“√¢Õß‚√§∑’ËµâÕßÕ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈

¢ÕßºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ®“° ∂“πæ¬“∫“≈µâÕß°√–∑”‚¥¬ ∂“πæ¬“∫“≈

¢âÕ ı ºŸâ√—∫Õπÿ≠“µ·≈–ºŸâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈µâÕß®—¥„Àâ¡’ºŸâª√–°Õ∫

«‘™“™’æÀ√◊Õ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫‚√§·≈–§«“¡√ÿπ·√ß

¢Õß‚√§‰ªæ√âÕ¡°—∫ºŸâªÉ«¬ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâªÉ«¬¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π√–À«à“ß°“√ àßµàÕ

¢âÕ ˆ ¬“πæ“Àπ–„π°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬ºŸâªÉ«¬µ“¡¢âÕ Ù µâÕß¡’≈—°…≥–¥—ßπ’È

ˆ.Ò ¡’‡ª≈π—Ëß·≈–πÕπ ”À√—∫„™â‡§≈◊ËÕπ¬â“¬ºŸâªÉ«¬

ˆ.Ú ¡’Õÿª°√≥å™à«¬™’æ∑’Ë®”‡ªìπ ‡™àπ ™ÿ¥„ à∑àÕÀ“¬„®, ™ÿ¥„Àâ “√≈–≈“¬

∑“ß‚≈À‘µ, ™ÿ¥™à«¬À“¬„®, ‡§√◊ËÕß¥Ÿ¥‡ ¡À–, ™ÿ¥„ÀâÕÕ°´‘‡®π, ‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡¥—π

‚≈À‘µ·≈–ÀŸøíß, ‡«™¿—≥±å·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ·æ∑¬å∑’Ë®”‡ªìπ ‡ªìπµâπ

ˆ.Û ¡’Õÿª°√≥å ◊ËÕ “√°—∫ ∂“πæ¬“∫“≈√–À«à“ß°“√‡¥‘π∑“ß

ˆ.Ù ¡’¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë‡æ’¬ßæÕ ”À√—∫ºŸâªÉ«¬·≈–∫ÿ§≈“°√∑’Ë®–°√–∑”

À—µ∂°“√‰¥â ‚¥¬ –¥«°æÕ§«√

ˆ.ı ¬“πæ“Àπ–®–µâÕß¡’≈—°…≥–·≈–‰¥â√—∫Õπÿ≠“µµ“¡ª√–°“»

·≈–¢âÕ°”Àπ¥¢Õß ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘

ˆ.ˆ ¬“πæ“Àπ–µâÕß¡’§«“¡¡—Ëπ§ß·¢Áß·√ß·≈–¡’§«“¡ –¥«° ∫“¬

µàÕºŸâªÉ«¬„π°“√‡¥‘π∑“ß ‰¡à∑”„Àâ ‚√§À√◊ÕÕ“°“√√ÿπ·√ß¡“°¢÷Èπ

ˆ.˜ ¬“πæ“Àπ–‰¥â√—∫°“√∫”√ÿß√—°…“‡À¡“– ¡°—∫°“√„™âß“π‰¥â

Õ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬ ·≈–¡’°“√§«∫§ÿ¡°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… ¯ˆ ß √“™°‘®®“πÿ‡∫°…“  ÒÛ °—π¬“¬π ÚıÙı

¢âÕ ˜ „π°“√√—∫ºŸâªÉ«¬∑’Ë¡’¿“«–©ÿ°‡©‘π ‰¥â·°à ºŸâªÉ«¬∑’Ë¡’ —≠≠“≥™’æÕ—πµ√“¬

Õ¬Ÿà„π¿“«–™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õß‰¡à‰¥â ¡’Õ“°“√‡¢â“ Ÿà¿“«–«‘°ƒµ‘ µâÕß„™âÕÿª°√≥å™à«¬øóôπ§◊π™’æ

ºŸâ√—∫Õπÿ≠“µ·≈–ºŸâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈µâÕß®—¥„Àâ¡’ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ¡“¥Ÿ·≈

ºŸâªÉ«¬‚¥¬∑—π∑’ ·≈–µâÕß‰¥â√—∫°“√√—°…“∑’Ë‡À¡“– ¡‚¥¬‡√Á«®–ªØ‘‡ ∏°“√√—∫ºŸâªÉ«¬¡‘‰¥â

¢âÕ ¯ ºŸâªÉ«¬À√◊Õ≠“µ‘¡’ ‘∑∏‘‡≈◊Õ° ∂“πæ¬“∫“≈À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’ËµâÕß°“√„Àâ

 ∂“πæ¬“∫“≈π” àß√«¡∑—Èß«‘∏’°“√π” àß ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√‡°‘π¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õß

 ∂“πæ¬“∫“≈∑’Ëπ” àßÀ√◊Õ°“√π” àß¢Õß ∂“πæ¬“∫“≈π—ÈπÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕºŸâªÉ«¬

„Àâ ∂“πæ¬“∫“≈ºŸâ àß “¡“√∂‡≈◊Õ° ∂“π∑’ËÕ◊Ëπ√«¡∑—Èß«‘∏’°“√π” àß∑’Ë‡À¡“– ¡‰¥â

¢âÕ ˘ ºŸâ√—∫Õπÿ≠“µ·≈–ºŸâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈

·°àºŸâªÉ«¬À√◊Õ≠“µ‘‡°’Ë¬«°—∫‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ„π°“√ àßµàÕ

¢âÕ Ò ª√–°“»π’È„Àâ „™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥À° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∂—¥®“°«—π

ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˆ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙı

 ÿ¥“√—µπå  ‡°¬ÿ√“æ—π∏åÿ

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๔๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  มาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานพยาบาล 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานพยาบาลเป็นไปอย่าง 
มีมาตรฐานและเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินให้เป็นไปตามหลักการการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  มาตรฐานการบริการ 
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“มาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน”  หมายความว่า  มาตรฐานเกี่ยวกับการบริการ 

ในการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการดําเนินการ 
ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบําบัด  รักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉินซึ่งรวมถึงการประเมิน  การจัดการ  การประสานงาน  
การควบคุม  ดูแล  การติดต่อสื่อสาร  การลําเลียงหรือขนส่ง  การตรวจวินิจฉัย  และการบําบัดรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน   

“ผู้ป่วยฉุกเฉิน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน  ซึ่งเป็นภยันตราย
ต่อการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ  จําเป็นต้องได้รับการประเมิน  การจัดการและ 
การบําบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น 

“การบําบัดเจาะจง”  หมายความว่า  การบําบัดรักษาอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของวิชาชีพเวชกรรม
ว่าเป็นวิธีการเจาะจงท่ีทําให้ผู้ป่วยฉุกเฉินหายหรือพ้นจากภาวะผิดปกติภาวะใดภาวะหนึ่งหรือโรคใดโรคหนึ่ง
โดยเฉพาะตามหลักวิชาการของวิชาชีพเวชกรรม 

ข้อ ๔ เม่ือมีผู้ป่วยฉุกเฉิน  ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือการรุนแรงขึ้น
ของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินได้  ให้สถานพยาบาลมีหน้าท่ีดําเนินการตามหลักการดังนี้ 

(๑) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการตามลําดับ 
ความเร่งด่วนทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
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(๒) ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการบริการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของสถานพยาบาลนั้นก่อน
การส่งต่อ  เว้นแต่มีผู้ประกอบวิชาชีพให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
การเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น 

(๓) การให้บริการต่อผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเป็นไปตามความจําเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
โดยมิให้นําสิทธิการประกัน  การข้ึนทะเบียนสถานพยาบาล  หรือความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเง่ือนไขใด ๆ  มาเป็นเหตุปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการบริการอย่างทันท่วงที 

นอกจากวรรคหน่ึงแล้ว  สถานพยาบาลต้องกระทําการใด ๆ  อันจะมีผลเป็นการควบคุม  ระงับ  
หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงทีตามสมควรแก่กรณี 

ข้อ ๕ การตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยตามข้อ  ๔  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  ได้แก่  บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะ
คุกคามต่อชีวิต  ซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด 
หรือระบบประสาทแล้ว  ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง  หรือทําให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วย
ฉุกเฉินนั้น  รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว 

ให้ใช้สัญลักษณ์  “สีแดง”  สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
(๒) ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน  ได้แก่  บุคคลท่ีได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก

หรือเจ็บปวดรุนแรงอันจําเป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน  มิฉะนั้น  จะทําให้การบาดเจ็บหรือ
อาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น  ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการ 
ในระยะต่อมาได้ 

ให้ใช้สัญลักษณ์  “สีเหลือง”  สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน 
(๓) ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง  ได้แก่  บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลัน  

ไม่รุนแรง  อาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วย
ตนเองได้  แต่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะทําให้การบาดเจ็บหรือ
อาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึน้ได้ 

ให้ใช้สัญลักษณ์  “สีเขียว”  สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง 
ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น  หรือเกินขีดความสามารถ  
ตามนัยแห่งข้อ  ๔  (๒)  ให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนดําเนินการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ตามมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด  และให้สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนดําเนินการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยที่กระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศกําหนดโดยอนุโลม   

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข
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ข้อ ๗ ให้สถานพยาบาลจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพ  เพื่อคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินตามข้อ  ๔  (๑)  
ตลอดเวลา  รวมทั้งควบคุมและดูแลให้ผู้ปฏิบัติการดําเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตามลําดับความเร่งด่วน  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินประกาศกําหนด 

ข้อ ๘ นอกจากการจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการตามข้อ  ๔  แล้ว  สถานพยาบาล 
ต้องจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบําบัดเจาะจงตามขีดความสามารถอย่างทันท่วงทีด้วย 

ข้อ ๙ สถานพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  ด้านสถานที่เวชระเบียน  
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยาและเวชภัณฑ์  อุปกรณ์  ยานพาหนะหรือผู้ประกอบวิชาชีพประจําสถานพยาบาล  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่สะอาด  เรียบร้อย  ปลอดภัย  และอํานวยความสะดวกเพียงพอ 
(๒) มีระบบเวชระเบียนที่ได้มาตรฐาน  ได้แก่  ระบบการจัดเก็บ  การสืบค้น  การคืน  และมี

ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่บันทึกในเวชระเบียน  ดังนี้ 
 (๒.๑) ประวัติการเจ็บป่วย 
 (๒.๒) อาการแสดง  สิ่งตรวจพบและการตรวจร่างกาย 
 (๒.๓) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 (๒.๔) การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค 
 (๒.๕) คําสั่งรักษา 
(๓) กรณีที่เป็นสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
 (๓.๑) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อย  ได้แก่  ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบ

ช่วยการหายใจ   
 (๓.๒) ยา  เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อื่นที่สามารถให้การรักษาพยาบาลและช่วยชีวิต

ผู้ป่วยฉุกเฉินตามลักษณะของสถานพยาบาล 
(๔) กรณีที่เป็นสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
 (๔.๑) มีแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินและต้องจัดให้มี 

 (ก) ชุดตรวจโรคทั่วไป 
 (ข) ชุดอุปกรณ์  ยา  เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
 (ค) ชุดอุปกรณ์ฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ 
 (ง) เคร่ืองดูดเสมหะ  ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
 (จ) ชุดใส่ท่อหายใจและช่วยหายใจ 
 (ฉ) ชุดและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล  เช่น  การดามกระดูกเบื้องต้น  ชุดห้ามเลือด  

ชุดล้างสารพิษ   
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 (ช) ชุดรักษาฉุกเฉิน  เช่น  ชุดเจาะปอด  ชุดเจาะคอ  ชุดให้น้ําเกลือโดยทางผ่าเส้นเลือด  
และโคมไฟส่องเฉพาะที่ 

 (ซ) เคร่ืองมือส่องหู  คอ  จมูก  และเครื่องหยิบสิ่งแปลกปลอม 
(ฌ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา 
(ญ) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสํารอง 
ทั้งนี้  เป็นไปตามลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ 

 (๔.๒) มีระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน  ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และต้องจัดให้มี 

 (ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดตั้งบนหลังคารถ 
 (ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 (ค) ชุดอุปกรณ์  ยา  เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจํารถ 
 (ง) เคร่ืองดูดเสมหะ  ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
 (จ) ชุดห้ามเลือด  เย็บแผลและทําแผล 

 (๔.๓) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประจําแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดเวลาทําการอย่างน้อยหนึ่งคน 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมหรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
หรือจากส่วนราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
และเม่ือผู้นั้นไปรับบริการจากสถานพยาบาลเม่ือใดแล้ว  ให้สถานพยาบาลแจ้งการเข้ารับบริการและให้
เรียกเก็บค่าใช้จ่าย  ด้านการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่สํานักงาน  หรือหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หรือกองทุนที่ผู้ป่วยพึงมีสิทธิด้านการรักษาพยาบาลนั้น  หรือจากหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาล
แล้วแต่กรณีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๑ นอกจากมาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานพยาบาลตามที่กําหนด 
ในประกาศน้ี  ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรฐานการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินและมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ตามกฎหมาย  ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์
และสาธารณสุขด้วยแล้วแต่กรณี 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๔๙
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ข้อ ๑๒ ให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ 
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ประธานกรรมการสถานพยาบาล 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ประดิษฐ  สินธวณรงค์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  มาตรฐานการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล   
พ.ศ.๒๕๔๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาลออกประกาศกําหนด
มาตรฐานการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลไว้  ดังต่อนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  ๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เรื่อง  มาตรฐาน
การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล 

ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี้   
“การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  (Hemodialysis)”  หมายความถึง  การรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการ

กรองของเสียหรือสารพิษจากเลือดโดยให้เลือดจากหลอดเลือดของผู้ป่วยผ่านเข้าไปในท่อฝอย  ซ่ึงมี 
เป็นจํานวนมากในตัวกรองเลือด  (Dialyser)  เพื่อให้ของเสียหรือสารพิษในเลือดซึมผ่านผนังท่อฝอย
ออกไปในน้ํายาที่หล่ออยู่รอบนอกของท่อฝอยในตัวกรองเลือด 

ข้อ ๓ ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาล  จะต้องรับผิดชอบหรือจัดให้มี   
ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  ดังนี้ 

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา  ในสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต  หรือสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต  หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ผ่านการอบรม
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสถาบันที่คณะกรรมการสถานพยาบาลรับรอง 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง  ที่ได้ผ่านการอบรมการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมจากสถาบันที่คณะกรรมการสถานพยาบาลรับรอง  โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า   
๑  คน  ต่อผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  ๔  คน  ในแต่ละช่วงเวลาและมีพยาบาลวิชาชีพ
เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานร่วมด้วยในสัดส่วนเดียวกัน 

นอกจากผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาลต้องจัดให้มีบุคลากรตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ควรจัดให้มีนักโภชนาการ  นักจิตวิทยา  เพื่อให้คําแนะนํา  ปรึกษาในการดูแลผู้ป่วย 

ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อ  ๓  (๑)  และข้อ  ๓  (๒)  จะต้องเป็นผู้ดูแลและรักษา
ผู้ป่วยและดําเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ในการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  ให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการและข้อบ่งชี้ทางการแพทย ์

ข้อ ๕ ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาลที่จะให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่อง 
ไตเทียม  จะต้องจัดให้มีสถานที่  ส่ิงแวดล้อม  และสิ่งอํานวยความสะดวก  ดังต่อไปนี้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๕๑
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(๑) มีขนาดของห้องบริการฟอกเลือดที่สัมพันธ์กับจํานวนเตียงและอุปกรณ์และพื้นที่ใช้สอย
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  โดยมีพื้นที่ไม่ต่ํากว่าส่ีตารางเมตรต่อหนึ่งจุดบริการ  โดยส่วนที่
แคบที่สุดไม่น้อยกว่า  ๑ .๘  เมตร  เพื่อให้มีพื้นที่สามารถช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ได้โดยสะดวก  ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวไม่รวมพื้นที่เตรียมน้ําบริสุทธิ์  พื้นที่ล้างตัวกรอง  ห้องพักผู้ปฏิบัติงาน  
ห้องเก็บของ  ห้องน้ํา  ทางเดิน  เป็นต้น  

(๒) มีระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสํารอง 
(๓) จัดให้มีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรที่ได้มาตรฐานและสามารถทําการตรวจวิเคราะห์

ผลการชันสูตรได้เท่าที่จําเป็นเป็นอย่างน้อย 
ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาลที่จะให้บริการการฟอกเลือด  ด้วยเครื่องไตเทียม  

ต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในจํานวนที่เพียงพอ  ดังนี้ 
(๑) เครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐาน  พร้อมทั้งหนังสือคู่มือประจําเครื่อง  เกณฑ์การทําความสะอาด

และการทะนุบํารุงเครื่อง  โดยถ้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษ  ต้องมีฉบับภาษาไทยด้วย 
(๒) ระบบทําน้ําบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน  (Water  Treatment  System)  เช่น  Reverse 

Osmosis,  Deionizer  พร้อมเกณฑ์การทําความสะอาดระบบน้ําและควบคุมคุณภาพของน้ําบริสุทธิ์ 
อยู่ตลอดเวลา 

(๓) ตัวกรองเลือด  ในกรณีที่จะนําตัวกรองเลือดมาใช้ซํ้า  (Dialyzer  Reprocessing)  จะต้อง
มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด   

(๔) เครื่องมือและยาในการปฏิบัติการกู้ชีพ  อย่างน้อยจะต้องมี 
 (ก) อุปกรณ์ในการปฏิบัติการกู้ชีพที่พร้อมจะใช้งาน  ได้แก่  Self  inflating  bag 

(Ambu  bag),  Laryngoscope,  Endotracheal  tube  ขนาดต่าง ๆ,  Oral  Airway 
 (ข) ยาสําหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน  ได้แก่  Adrenalin  injection,  Sodium  Bicarbonate 

injection,  Calcium  Chloride/Gluconate  injection,  Glucose 
 (ค) ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ในการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย 
 (ง) เครื่องดูดเสมหะ 
 (จ) รถเข็นสําหรับกู้ชีพฉุกเฉิน 
ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาลต้องจัดให้มีระบบควบคุมการติดเชื้อ   

ดังนี้ 
(๑) ห้องให้บริการฟอกเลือด  ต้องเป็นเขตก่ึงปลอดเชื้อ 
(๒) การใช้และปฏิบัติงานในเขตห้องบริการฟอกเลือดถูกต้องตามหลักการมาตรฐานการควบคุม

การติดเชื้อ 
(๓) มาตรฐานการดูแลทําความสะอาดห้อง  อุปกรณ์  เครื่องใช้และสิ่งอํานวยความสะดวก 
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ข้อ ๘ ในการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกครั้ง  ต้องจัดให้มีการลงทะเบียน
และบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกราย 

ข้อ ๙ สถานพยาบาลจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนให้บริการการฟอกเลือด 
ด้วยเครื่องไตเทียมครั้งแรกทุกราย  โดยสถานพยาบาลจะต้องชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติ  ผลที่อาจเกิดขึ้นจาก
การให้บริการทุกด้าน  ให้ผู้ป่วยทราบก่อนให้ความยินยอม  และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย 
ในครั้งต่อไปทุก  ๖  เดือน 

กรณีฉุกเฉินซ่ึงผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะที่จะให้ความยินยอมได้  หากเม่ือผู้ป่วยพร้อมให้ดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๐ กรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  ต้องมีระบบในการเคลื่อนย้าย
และส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน  พร้อมที่จะนําส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ที่มีบริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามที่ได้มีข้อตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๑๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาล  ซ่ึงให้บริการการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ดําเนินการให้ถูกต้องภายในสามร้อยหกสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
วิทยา  บุรณศิร ิ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๕๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  กําหนดผู้ดําเนินการของสถานพยาบาลประเภทสหคลินิก 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบุคคลที่เป็นผู้ดําเนินการของสถานพยาบาลประเภทสหคลินิก 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาล 

และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  พ .ศ .  ๒๕๔๑  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้อนุญาตโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสถานพยาบาลออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กําหนดผู้ดําเนินการของ
สถานพยาบาลประเภทสหคลินิก” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้ดําเนินการสหคลินิก”  หมายความว่า  ผู้ดําเนินการที่ให้บริการในคลินิกที่จัดให้มีการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  ทันตกรรม  การพยาบาล  การผดุงครรภ์  กายภาพบําบัด  เทคนิคการแพทย์  
การแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนไทยประยุกต์  และการประกอบโรคศิลปะ  ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป  
และดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ  วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งหรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาใดสาขาหน่ึง   
ที่ให้บริการในคลินิกนั้น 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
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๒๕๔



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไข  ในการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งเป็นผู้แทนสภาวิชาชีพอื่นตามมาตรา  ๗  (๑)  ในคณะกรรมการสถานพยาบาล 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถานพยาบาล  ตามมาตรา  ๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เพื่อให้การดําเนินการ  
เป็นไปตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และมาตรา  ๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ .ศ .  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เ ง่ือนไข  ในการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ ง เ ป็นผู้แทนสภาวิชาชีพอื่นตามมาตรา  ๗  (๑ )   
ในคณะกรรมการสถานพยาบาล”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนสภาวิชาชีพอื่นตามมาตรา  ๗  (๑)   

ซึ่งได้แก่  ผู้แทนสภากายภาพบําบัด  สภาเทคนิคการแพทย์  และสภาการแพทย์แผนไทย  ให้ดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีหนังสือแจ้งให้นายกสภากายภาพบําบัด  นายกสภา
เทคนิคการแพทย์  และนายกสภาการแพทย์แผนไทย  ดําเนินการเสนอรายชื่อบุคคลของแต่ละวิชาชีพ 
ไปให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากพ้นกําหนด  ถือว่าหมดสิทธิ   
ในการเสนอชื่อเพื่อเลือกกรรมการในครั้งนี้ 

การเสนอรายช่ือตามวรรคหนึ่ง  ให้เสนอรายชื่อได้สภาวิชาชีพละไม่เกินหนึ่งคน  พร้อมทั้งประวัติ  
โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพนั้น   

(๒) ให้สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทํา
บัญชีรายชื่อตามที่สภาวิชาชีพแต่ละวิชาชีพได้เสนอรายชื่อ 

(๓) ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีหนังสือเชิญบุคคลตาม  (๒)  มาประชุมด้วยตนเอง
เพื่อให้คัดเลือกกันเองให้เหลือจํานวนสองคน 

(๔) ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ทําหน้าที่ประธานในการประชุมอํานวยการ   
การเลือกผู้แทนสภาวิชาชีพตาม  (๓)  และอาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทําหน้าที่  
เป็นเลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๕๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

(๕) การออกเสียงให้กระทําโดยการลงคะแนนลับในบัตรเลือกเพียง  ๑  ใบ  โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ
เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  (๑)  เข้าประชุมเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อใน  (๒)   
ที่มาประชุมจํานวนสองรายชื่อเท่านั้น  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย   

(๖) ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อตามบัญชีรายชื่อใน  (๒)  และมาประชุมไม่เกินสองคน   
ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานพยาบาล   
โดยไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน   

(๗) กรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกตั้งแต่สองคนข้ึนไป  ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุด  และได้คะแนน
รองลงมาเรียงตามลําดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการ
สถานพยาบาล  และหากได้คะแนนเท่ากันให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการตัดสินโดย
วิธีการจับสลากเพื่อเรียงตามลําดับที่  โดยให้ผู้ได้รับเลือกลําดับที่  ๑  และ  ๒  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  
ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานพยาบาล 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ดําเนินการตามข้อ  ๓  แล้ว  และคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่ครบสองคน  
ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) กรณีที่มีสภาวิชาชีพ  เสนอชื่อไม่ถึงสองสภาวิชาชีพ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๓  เพื่อคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มให้ครบจํานวน 

(๒) กรณีที่มีสภาวิชาชีพเสนอชื่อมาตั้งแต่สองสภาวิชาชีพขึ้นไป  แต่มาประชุมไม่ถึงสองสภาวิชาชีพ  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๓  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  จากรายช่ือตามข้อ  ๓  (๒)  ที่ยังไม่ถูกคัดเลือกโดยอนุโลม 

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ  ๓  
พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๗  (๑)   

ข้อ ๖ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  (๑)  พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และ
จําเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตามมาตรา  ๙  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้ดําเนินการ   
ตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขที่กําหนด  ในประกาศนี้โดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไข  ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น   

ตามมาตรา  ๗  (๒)  ในคณะกรรมการสถานพยาบาล 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 
ในคณะกรรมการสถานพยาบาล  ตามมาตรา  ๗  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เพื่อให้การดําเนินการ
เป็นไปตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และมาตรา  ๗  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ .ศ .  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไข  ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น  ตามมาตรา  ๗  (๒)  ในคณะกรรมการสถานพยาบาล”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คณะผู้สรรหา”  หมายความว่า  คณะผู้สรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามมาตรา  ๗  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ข้อ ๔ ให้มีคณะผู้สรรหาคณะหน่ึงประกอบด้วย  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือ   
ผู้ที่อธิบดีมอบหมาย  เป็นประธาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้แทนกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  และผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ   
เป็นเลขานุการ 

ข้อ ๕ ให้คณะผู้สรรหาตามข้อ  ๔  ดําเนินการคัดเลือกและเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามที่กําหนดในมาตรา  ๗  (๒)  ไม่เกินสามเท่าของที่กําหนด   
ในแต่ละด้าน  ดังนี้ 

(๑) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลจํานวนไม่เกินหกคน 
(๒) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาจํานวนไม่เกินสามคน 
(๓) ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจํานวนไม่เกินสามคน 
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจํานวนไม่เกินสามคน 

ประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๕๗
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

ข้อ ๖ ให้คณะผู้สรรหาเสนอช่ือบุคคลในข้อ  ๕  พร้อมประวัติ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะผู้สรรหา  ตามข้อ  ๕  เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นในคณะกรรมการสถานพยาบาล  ดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลจํานวนสองคน 
(๒) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาจํานวนหนึ่งคน 
(๓) ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจํานวนหนึ่งคน 
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจํานวนหนึ่งคน 
ข้อ ๗ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามมาตรา  ๗  (๒)  พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  

ตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และจําเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเดียวกันแทน  ให้คณะผู้สรรหาดําเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทน  ตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขตามประกาศน้ีโดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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ประกาศกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ
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ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  เงื่อนไขและค่าใช้จา่ยในการโฆษณาหรอืประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  

พ.ศ.  2562 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา  หรือ
ประกาศเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  เพ่ือให้มี 
ความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพในฐานะผู้อนุญาต  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ
เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  พ.ศ.  2562”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข 

และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล   
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“โฆษณาหรือประกาศ”  หมายความว่า  การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ  ให้ประชาชน  เห็น 

ได้ยิน  หรือทราบ  ข้อความ  เสียง  หรือภาพ  เพื่อประโยชน์ทางการค้าของสถานพยาบาล 
“ค าขอ”  หมายความว่า  ค าขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
“หนังสืออนุมัต”ิ  หมายความว่า  หนังสืออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

หมวด  1 
การโฆษณาหรือประกาศเกีย่วกับสถานพยาบาล 

ข้อ ๕ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  ซึ่งชื่อและท่ีตั้งของสถานพยาบาล
ตามที่ได้รับอนุญาตให้สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาต 

ข้อ ๖ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  ณ  สถานพยาบาล  ดังต่อไปนี้  
ให้ถือว่าผู้อนุญาตอนุมัติให้มีการโฆษณาได้  โดยไม่ต้องยื่นค าขอ   

(1) ชื่อย่อ  ชื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ  ชื่อที่ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการค้าของสถานพยาบาล 
และสัญลักษณ์ของสถานพยาบาลที่สื่อความหมายเช่นเดียวกับชื่อสถานพยาบาล   

(๒) คุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ 
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 

            
เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๖๑
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(๓) อัตราค่ารักษาพยาบาล  ค่ายาเวชภัณฑ์  ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าบริการอื่น  ๆ  ทั้งนี้ 
การโฆษณาอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายต้องแจ้งรายละเอียดของเงื่อนไขในการโฆษณานั้น  โดยต้องแจ้ง
เงื่อนไขให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าก่อนให้บริการ 

(4) สิทธิของผู้ป่วย  ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๕) การบริการทางการแพทย์  ให้แจ้งเฉพาะบริการที่มีในสถานพยาบาล  วัน  เวลา  ที่ให้บริการ

ตามที่ได้รับอนุญาต 
(๖) การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องไม่เป็นเท็จ 

โอ้อวดเกินจริง  หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับการให้บริการของสถานพยาบาล 
และต้องระบุค าเตือนไว้ว่ามีความเสี่ยงของการไม่ได้ผลหรืออาจเกิดอันตรายหรือเกิดผลข้างเคียงกับ
ผู้ใช้บริการ  โดยท่ีขนาดตัวอักษรต้องเท่ากับตัวอักษรที่โฆษณาและความเร็วของเสียงต้องไม่เร็วไปกว่า
เสียงปกติ 

(๗) การแจ้งข่าวสาร  เช่น  แจ้งท าลายเวชระเบียน  แจ้งย้ายสถานที่  แจ้งกิจกรรมในวันส าคัญ
ต่าง ๆ  ให้แจ้งได้เฉพาะกิจกรรมและวันเวลาที่จัดกิจกรรม  นั้น 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การโฆษณาหรือประกาศอันเป็นเท็จหรือไม่มีมูลความจริง  โอ้อวดเกินจริง  หลอกลวง

ปกปิดความจริง  หรือท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นจริงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน  เช่น  ใช้ข้อความ  
ภาพ  หรือเสียงที่บ่งบอกว่าของตนดีกว่า  เหนือกว่า  ดีที่สุด  รายแรก  แห่งแรก   รับรองผล  ๑0๐%  
หายขาด  หรือการเปรียบเทียบ  หรือการใช้ข้อความ  ภาพ  หรือเสียงอื่นใดที่มีความหมายในท านอง
เดียวกัน  มาใช้ประกอบการโฆษณาหรือประกาศท าให้เข้าใจว่าการบริการของสถานพยาบาลแห่งนั้น  
มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีกว่า  เหนือกว่า  หรือสูงกว่าสถานพยาบาลอื่น  หรือเกิดความคาดหวังว่าจะได้รับ
บริการที่ดีกว่า  เหนือกว่า  หรือสูงกว่าสถานพยาบาลอื่น  หรือได้ผลสูงสุด 

(๒) การโฆษณาหรือประกาศท่ีท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจหรือคาดหวังว่าในสถานพยาบาล 
มีผู้ประกอบวิชาชีพ  บุคลากร  เคร่ืองมือ  เครื่องใช้  ยา  เวชภัณฑ์  หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
แต่โดยข้อเท็จจริงไม่มีในสถานพยาบาล  หรือไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือประกาศ  เช่น  การโฆษณาหรือ
ประกาศเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาล  คุณภาพ  ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  ของผู้ประกอบวิชาชีพ  สรรพคุณของเครื่องมือเคร่ืองใช้  ของสถานพยาบาล  กรรมวิธีการรักษา  
หรือโรคที่ให้การรักษาไปในท านองให้เข้าใจผิดโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ 

(๓) การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล  ซึ่งท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจ  หรือ
หลงเชื่อว่าสถานพยาบาลนั้น  ประกอบกิจการไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

(๔) การโฆษณาหรือประกาศด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย  จิตใจ  หรือ
ก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไป 

            
เลม  ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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(๕) การโฆษณาหรือประกาศท่ีไม่เหมาะสมสร้างความหวาดกลัว  หรือมีลักษณะเป็นการส่อ 
ไปในทางลามกอนาจาร  หรือมีลักษณะเป็นการกระตุ้น  หรือยั่วยุทางกามารมณ์ 

(๖) การโฆษณาหรือประกาศโดยไม่สุภาพหรือแสดงอาการทุกข์ทรมานของผู้ป่วย 
(๗) การโฆษณาหรือประกาศที่มีลักษณะที่เป็นการดูหมิ่นให้ร้าย  เสียดสีหรือทับถมสถานพยาบาล

หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น 
(๘) การโฆษณาหรือประกาศท่ีมีลักษณะอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรม 

อันดีของประชาชน 
(๙) การโฆษณาหรือประกาศที่รวมอยู่กับการถวายพระพร  หรือการกระท าอย่างอื่นที่อ้างอิง

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  พระราชินี  รัชทายาท  หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
หมวด  ๒ 

การอนุมตัิโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

ข้อ ๘ การโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล  นอกเหนือจากข้อ  ๕  ข้อ  ๖ 
และข้อ  ๗  ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล  หรือผู้รับอนุญาต  ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อความ  เสียงหรือภาพ  ที่ใช้ในการ
โฆษณาหรือประกาศ  เอกสาร  หลักฐานและค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอท้ายประกาศน้ี  และ
ช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้ 

กรณีที่ข้อความโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลได้ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ 
โดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  หรือผู้รับอนุญาต  จัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย 
โดยมีค ารับรองของผู้แปล  ส่งให้ผู้อนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๙ เมื่อผู้อนุญาตได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสาร  หลักฐาน  และค่าใช้จ่าย  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  และมีค าสั่งอนุมัติ  หรือไม่อนุมัติ 
การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลดังกล่าว  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  
พร้อมเอกสาร  และหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่อาจพิจารณา 
ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว  อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  ตามวรรคหนึ่ง  
ผู้อนุญาตอาจขอความเห็นจากอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสถานพยาบาล  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาได้ 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งอนุมัติ  อนุมัติโดยมีเงื่อนไข  หรือไม่อนุมัติการโฆษณาหรือประกาศ
เกี่ยวกับสถานพยาบาลให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ  ทั้งนี้  กรณีผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุมัติให้แจ้ง

            
เลม  ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๖๓
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เป็นหนังสือแก่ผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมด้วยเหตุผล  ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุมัติ  
การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

ข้อ ๑๐ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  ผู้อนุญาตอาจอนุมตัิใหท้ าการโฆษณา
หรือประกาศได้  ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีการโฆษณาให้บริการ  “ฟรี”  โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ  จะต้องระบุวัน  เวลา 
และสถานที่ให้บริการ  ตลอดจนแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าจะให้บริการฟรีในเรื่องใด 

(๒) กรณีการโฆษณาหรือประกาศท่ีจัดให้มีการแถมพก  แลกเปลี่ยน  ให้สิทธิประโยชน์ 
รางวัลหรือการเสี่ยงโชค  จากการเลือกรับบริการทางการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งจากสถานพยาบาลนั้น 
ต้องระบุให้ผู้รับบริการเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง  และมาตรฐานการรับบริการทางการแพทย์จะต้อง  
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทั่วไปของสถานพยาบาล 

(๓) กรณีการให้ส่วนลดที่มิได้เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์หรือค่ารักษาพยาบาล 
และมิได้เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล  ผู้รับบริการต้องเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง  
จากส่วนลดนั้น 

(๔) กรณีการให้ส่วนลดค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาล  หาก 
 (ก) เป็นกรณีการให้ส่วนลดเพ่ือการอนุเคราะห์บุคคลด้อยโอกาสหรือตามแผนงาน 

ของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  หรือ 
 (ข) เป็นกรณีการให้ส่วนลดต่อสมาชิกกลุ่มบุคคลหรือสถาบันหรือองค์กรโดยเป็นการประกาศ 

หรือแจ้งให้ทราบเฉพาะกลุ่มนั้น ๆ  ทั้งนี้  จะต้องก าหนดประเภทของบริการให้ชัดเจนและก าหนดวันเริ่มต้น
และสิ้นสุดของระยะเวลาที่ให้ส่วนลดให้ชัดเจน  โดยการให้ส่วนลดต้องไม่เกิน  ๑  ปี 

(๕) กรณีการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  จะต้องระบุเงื่อนไขและรายละเอียดของสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ  ให้ชัดเจนและจะต้องก าหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาที่ให้สิทธิประโยชน์นั้น ๆ 

(6) กรณีการโฆษณาหรือประกาศว่าในสถานพยาบาลมีเครื่องมือ  เครื่องใช้  ยา  เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ถูกต้องก่อนยื่นค าขอและให้น า
หลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อผู้อนุญาต 

ข้อ 1๑ กรณีผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
ให้ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ข้อ 1๒ หนังสืออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลให้เป็นไปตามแบบ 
ท้ายประกาศนี้  โดยผู้อนุญาตจะก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในหนังสืออนุมัติไว้ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  รวมถึงเอกสาร
ข้อความโฆษณา  ภาพ  และเสียงแนบท้ายหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

            
เลม  ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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ข้อ ๑๔ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลให้ผู้ได้รับอนุมัติแสดงข้ อความ 
เลขที่หนังสืออนุมัติในสื่อที่ได้รับอนุมัติให้ท าการโฆษณาหรือประกาศ 

หมวด  ๓ 
การขอออกใบแทนหนงัสืออนุมัตโิฆษณาหรือประกาศเกีย่วกับสถานพยาบาล 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่หนังสืออนุมัติสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ผู้ได้รับ 
หนังสืออนุมัติยื่นค าขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติและค่าใช้จ่ายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสญูหาย 
ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญดังกล่าว  รวมทั้งให้ส่งคืนหนังสืออนุมัติฉบับเดิมที่ช ารุดหรือยื่นหลักฐาน  
การแจ้งความกรณีสูญหายหรือถูกท าลาย   

การพิจารณาออกใบแทนหนังสืออนุมัติ  ให้ผู้อนุญาตออกหนังสืออนุมัติใหม่ตามหนังสืออนุมัติเดิม  
โดยให้ก ากับค าว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่มุมบนด้านซ้าย  และระบุวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนหนังสืออนุมัติ
ไว้ด้วย   

หมวด  ๔ 
ค่าใช้จ่าย 

ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายในการตรวจข้อความ  ภาพและเสียงการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับ
สถานพยาบาล 

(๑) ใบค าขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลเนื้อหาโฆษณา  กระดาษขนาดเอสี่
ตัวอักษรขนาดไม่ต่ ากว่าสิบหกพอยต์  หน้าละห้าร้อยบาท  สื่อโฆษณาที่เป็นภาพหรือเสียง  วินาทีละ 
ห้าสิบบาท 

(๒) ใบแทนหนังสืออนุมัติ  ฉบับละสามร้อยบาท 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๗ ให้ค าขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  ตามประกาศ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศ  
เกี่ยวกับสถานพยาบาล  ที่ได้ยื่นต่อผู้อนุญาตก่อนที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้  ให้ถือว่าเป็นค าขอ 
ตามประกาศนี้ 

            
เลม  ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๖๕
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ข้อ ๑๘ หนังสืออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  ตามประกาศ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศ  
เกี่ยวกับสถานพยาบาล  ให้ถือว่าเป็นหนังสืออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
ตามประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ธเรศ  กรัษนัยรววิงค์ 

อธิบดีกรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 

            
เลม  ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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ใบคาํขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกบัสถานพยาบาล 

 
เขียนที่ ……………………………………………….. 
วันที่ …….. เดือน ….……………. พ.ศ. ….….. 

 1. ข้าพเจ้า 
   1.1 ช่ือ ..................................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   สัญชาติ .................... อายุ .............. ปี 
   1.2 นิติบุคคล .......................................................................................................................... 
โดย  (1) ........................................................... เลขประจําตัวประชาชน     
       (2) .......................................................... เลขประจําตัวประชาชน      
เป็นนิติบุคคลประเภท ........................................ จดทะเบียนเมื่อ ............................. เลขทะเบียน ................... 
   1.3 มี  บ้าน   สํานักงาน  ต้ังอยู่เลขที่ ............... หมู่ที่ ............ ซอย/ตรอก .................. 
ถนน ........................................... ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ................................... 
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ......................................... 
โทรสาร .................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ....................................................................... 
 2. ขอยื่นคําขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
  2.1 ช่ือสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาต ................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
    ช่ือผู้ประกอบการสถานพยาบาล ............................................................................................  
    ช่ือผู้ดําเนินการสถานพยาบาล ............................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
  2.2 ขอโฆษณาหรือประกาศทาง  

 หนังสือพิมพ์  แผ่นพับ  วารสาร/หนังสือ  วิทยุโทรทัศน์  สื่ออินเตอร์เน็ต 
 รูปลอก   โปสเตอร์  เครื่องขยายเสียง  วีดีทศัน ์ ........................ 
 นิตยสาร   แผ่นป้าย   วิทยุกระจายเสียง  ภาพยนตร์  สื่ออ่ืนๆ ........... 

 3. เอกสารประกอบการขอโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลมีดังนี้ 
  สําเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือหลักฐานการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ยื่นคําขอ 
  ข้อความ /เสียงโฆษณา/ภาพโฆษณา (พร้อมสําเนาคู่ฉบับ) 
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
  คําแปลภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากผู้แปลภาษา 
   เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
 

เลขรับที่ ............................... 
วันที่ ..................................... 
ลงชื่อ ........................ ผู้รับคํา

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๖๗
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-2- 
4. กรณีโฆษณาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ให้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม

ดังน้ี  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
 หนังสืออนุมัติ อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรของผู้ประกอบวิชาชีพ  
 เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
๕. กรณีโฆษณาเครื่องมือ เคร่ืองใช้ ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อ่ืน ในสถานพยาบาล ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน

การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
  6.1 ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
  6.2 สถานพยาบาลได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  6.3 ข้อความ /เสียงโฆษณา/ภาพโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ไม่ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ผิดในสาระสําคัญของการประกอบกิจการสถานพยาบาลและเกิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร 
  6.4 เมื่อได้รับอนุมัติแล้วข้าพเจ้าจะดําเนินการโฆษณาให้ตรงตามข้อความและเงื่อนไขที่ผู้อนุญาต
กําหนด 
   
 
                        ลงชื่อ ........................................  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ผู้รับอนุญาต)/  
                                                                ผู้ขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล                             
                   (.........................................)   
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หนังสืออนุมัติโฆษณาหรอืประกาศเกี่ยวกบัสถานพยาบาล 
 
 
หนังสืออนุมัติเลขที่ ............................ 
 

หนังสืออนมุัติฉบับนี้ให้ไว้แก ่
 

…………………………………………………………………….. 
 
              เพ่ื อแสดงว่า เป็ นผู้ ไ ด้ รับ อ นุมั ติ ให้ โฆษณ าหรือประกาศ เกี่ ย ว กับสถานพยาบาล              
ลักษณะสถานพยาบาล .................................................................... จํานวนเตียง .......................................เตียง 
สถานพยาบาลช่ือ ................................................................................................................................................. 
ต้ังอยู่เลขท่ี ................................... หมู่ที่ ................................. ซอย/ตรอก ......................................................... 
ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................... 
จังหวัด ..................................................... วัน/เวลาที่เปิดทําการ ........................................................................ 
โฆษณาทางสื่อ ...................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ตามเลขรับคําขออนุมัติให้โฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาลประเภทที่ ................................................ 
วันที่ ...................................................................................................................................................................... 
  อนุมัติให้โฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาลได้ตามเอกสารข้อความโฆษณาหรือ
ประกาศท่ีแนบท้ายหนังสืออนุมัติน้ี จํานวน ........................................... หน้า โดยมีเง่ือนไขตามรายละเอียด
ด้านหลังของหนังสืออนุมัติน้ี 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่  
 
                                                                                     ผู้อนุญาต 

 
 

เง่ือนไขการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล มีดังนี้ 
1. อนุมัติเฉพาะข้อความและภาพทีไ่ม่ได้ขีดฆ่า 
2. ข้อความและภาพที่โฆษณาหรือประกาศต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติ ถ้าโฆษณาหรือประกาศแตกต่างไปจากนี้      

ถือว่าข้อความและภาพโฆษณาหรือประกาศท้ังหมดไม่ได้รับอนุมัติ 
3. ให้แสดงข้อความเลขท่ีหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลในสื่อท่ีได้รับอนุมัติ 
4. เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารข้อความโฆษณาหรือประกาศ (ถ้ามี) 
5. ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ท่ีจะระงับการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลนี้ได้ หากมีการฝ่าฝืนมาตรา 38 

แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2559 ท้ังนี้ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๖๙
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ใบคาํขอรบัใบแทนหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกีย่วกบัสถานพยาบาล 
 

                                                                                  เขียนที่ ..................................................... 
                                                                            วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. .............. 
 1. ข้าพเจ้า 
  1.1 ข้าพเจ้า .................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน                                          อายุ .................. ปี สัญชาติ ...............................  
            1.2 นิติบุคคล .......................................................................................................................      
โดย (1) ............................................................ เลขประจําตัวประชาชน                                           
 (2) ............................................................ เลขประจําตัวประชาชน 
                   1.3 มี   บ้าน    สํานักงาน  ต้ังอยู่เลขที่ ............... หมู่ที่ ............ ซอย/ตรอก .................. 
ถนน ........................................... ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ................................... 
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ......................................... 
โทรสาร .................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ....................................................................... 
ได้รับอนุมัติให้โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลตามหนังสืออนุมัติที่ ........................................     
ออกให้ ณ วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .............. 
 2. มีความประสงค์ขอใบแทนหนังสืออนุมัติ เน่ืองจาก  
    สูญหาย 
 ถูกทําลาย 
 ชํารุดในสาระสําคัญ.................................................... วันที่ ................................................. 
 3. พร้อมกับคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จํานวน ............... ฉบับ คือ 
 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ยื่นคําขอ 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

 ใบแจ้งความว่าใบอนุญาตสูญหายของสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่หนังสืออนุมัตินั้นสูญหาย  
(กรณีหนังสืออนุมัติสูญหาย) 

 หนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล (กรณีชํารุด) 
 หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
    เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) .................................................  
 
                                                              (ลายมือช่ือ) ............................................. ผู้ยื่นคําขอ 
                                                 ( ............................................) 
 
 

เลขที่รับ .......................... 
วันที่รับ ........................... 
ลงชื่อ ...................ผู้รับคําขอ 
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          ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      
 

                             
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านัก
 

ชันสูตรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
(ง) มีระบบนํ้าสําหรับให้บริการปฏิบัติการชันสูตร

 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เรื่อง มาตรฐานรถปฏิบัติการชันสูตร 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ค) แห่งกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ
จ านวนเครื่องมือ เครื่องใช ้ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใน
ฐานะผู้อนุญาตโดยค าแนะน าของคณะ กรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง มาตรฐานรถ
ปฏิบัติการชันสูตร” 

ข้อ ๒๑  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถั ดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ข้อ ๓  ในประกาศฉบับนี้ 
“รถปฏิบัติการชันสูตร ” หมายความว่า  ยานพาหนะส าหรับปฏิบัติการชันสูตร โดย

ให้บริการด้านเทคนิคการแพทยประกอบด้วยการเก็บสิ่งสงตรวจการตรวจวิเคราะหและรายงานผล

นักงข้อ ๔ มาตรฐานบริการปฏิบัติการชันสูตรดังนี้
(๑) มาตรฐานโครงสร้างรถปฏิบัติการชันสูตร 

(ก) ให้มีขนาด เครื่องอุปกรณ ์และส่วนควบเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก
ก าหนด 

(ข) เคาน์เตอร์ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 
(ค) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาล และสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรถปฏิบัติการ

กรณีมีการเก็บตัวอย่างที่ต้องใช้ห้องน้ าจะต้องมีห้องน้ าส าหรับเก็บตัวอย่าง 
(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในรถปฏิบัติการชันสูตรตองให้มีที่ซักประวัติที่

จัดทําเวชระเบียนผูรับบริการ  และพื้นที่ใหบริการตองมีความเหมาะสมตอการใหบริการ    และการ
เคลื่อนย้ายผู้รับบริการ 

(๓) มาตรฐานอุปกรณภายในรถปฏิบัติการชันสูตร

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ตามมาตรฐานที่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ) 
(ข) มีพัดลมระบายอากาศ (ตามมาตรฐานที่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ) 
(ค) มีระบบไฟฟ้าต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าส ารองที่มีก าลังเพียงพอส าหรับอุปกรณที่

จ าเป็นและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จ าเป็น 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๗ ง/หน้า ๒๓/๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๗๑



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉ) มีอางลางมือชนิดที่ไมใชมือเปด - ปด

ักงานคณะกรรมการกฤษฎี

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส าน

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

          ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ส

(จ) มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ 

(๔) มาตรฐานเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการภายในรถปฏิบัติการชันสูตร
(ก) เก้าอ้ี และโต๊ะท างาน 
(ข) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์  ตาม

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพของประเภทการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ 
(ค) ตูเย็นสําหรับเก็บรักษาสิ่งสงตรวจและนํ้ายาสําหรับการตรวจวิเคราะห
กรณีมีตูปฏิบัติการชีวนิรภัยตองไมนอยกวาระดับ ๒

(๕) มาตรฐานยา และเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ให้บริการภายในรถปฏิบัติการ
ชันสูตรมีอุปกรณช่วยชีวิตผูป่วยฉุกเฉินอย่างนอย ไดแก ่ถุงบีบลมพรอมกากครอบช่วยการหายใจและ
เครื่องกระตุกหัวใจไฟ ฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

ประกาศ ณ วันที ่๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประนอม  ค าเท่ียง 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ปร
ะก

าศ
กร

มส
นับ

สน
ุนบ

ริก
าร

สุข
ภา

พ

๒๗๒



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      
 

                             
 

 
ฐานะผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาลออกประกาศไวดังตอไปนี �

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ขอ ๔ มาตรฐานการใหบริการโดยรถทันตกรรมดังนี้

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

กําหนด  

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎี (ข) มีพัดลมระบายอากาศ (ตามมาตรฐานที�มีแหลงขอมูลอางอิงทางวิชาการ)

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านั

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

านคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ข) แห่งกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ
จํานวนเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ หรือยานพาหนะที่จําเปนประจําสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใน

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐาน
รถทันตกรรม” 

ขอ ๒๑
 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในประกาศฉบับนี้ 
“รถทันตกรรม” หมายความว่า ยานพาหนะส าหรับให้บริการทันตกรรม 

(๑) มาตรฐานโครงสร้างรถทันตกรรม 
(ก) ให้มีขนาด เครื่องอุปกรณ ์และส่วนควบเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

(ข) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและสัญลักษณที่บงบอกวาเปนรถทันตกรรมที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจน

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใชสอยภายรถทันตกรรมตองจัดใหมีที่ซักประวัติ  ที �จัดทํา
เวชระเบียนบริการพื้นที่ใหบริการตองมีความเหมาะสมตอการใหบริการและการเคลื่อนยายผูรับบริการ

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์ภายในรถทันตกรรม 
(ก) ติดตั�งเครื �องปรับอากาศ (ตามมาตรฐานที�มีแหลงขอมูลอางอิงทางวิชาการ)

(ค) มีระบบไฟฟ้าและจัดใหมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองที่มีกําลังเพียงพอสําหรับ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น และติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จ าเป็น 

(ง) มีระบบนํ้าส าหรับใหบริการทันตกรรมและบบการก าจัดนํ้าทิ้งที�เหมาะสม 
(จ) มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อ 
(ฉ) มีอ่างล้างมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด - ปิดพร้อมน้ ายาท าความสะอาด 
(ช) หลักฐานแสดงการเตรียมความพรอมใชของอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ 

ของรถทันตกรรม 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๗ ง/หน้า ๒๑/๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๗๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 
          ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

          ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา        

(๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการภายในรถทันตกรรม 
(ก) ยูนิตท าฟัน  ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง  ระบบเครื่องกรอฟัน  ระบบดูด

น้ าลาย ระบบน้ าบ้วนปาก และเก้าอ้ีคนไข ้
(ข) เก้าอ้ีทันตแพทย ์และเก้าอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(ค) เครื่องมือ  อุปกรณ์  เครื่องใช้มีการท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อท่ี

เหมาะสมหรือมีหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อในกรณีที่ต้องฆ่าเชื้อซ้ า 
(ง) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดขูดหินน้ าลาย และเครื่องมือ 

อุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือเครื่องมือ  อุปกรณ์อ่ืนตาม
ขอบเขตที่ให้บริการ 

กรณีมีเครื่องเอกซเรย์ฟันและมีฉากกั้นรังสีหรือห้องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทาง
การแพทย์ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างครบถ้วน 

(๕) มาตรฐานยา และเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ให้บริการภายในรถทันตกรรม 
(ก) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อย ได้แก่ ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบ

ช่วยชีวิตการหายใจออกซิเจนและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ (AED)

(ข) ยา เวชภัณฑและเครื่องมือแพทยอื่นที่สามารถใหการรักษาพยาบาล และ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อย ได้แก่ ยาฉีดอะดรีนารีน ยาฉีดสเตียรอยด ์ยาแก้แพ้ กลูโคส ยาอมใต้ลิ้น
เพ่ือขยายหลอดเลือดและเซตให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 

 

ประกาศ ณ วันที ่๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประนอม  ค าเท่ียง 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ปร
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กร

มส
นับ

สน
ุนบ
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๒๗๔



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เอกซเรยเคลื่อนที่"

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ขอ ๔ มาตรฐานการตรวจวินิจฉัยดวยเครื่องเอกซเรยดังนี้
 

กา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ก) แห่งกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ
 จํานวนเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑหรือยานพาหนะที่จําเปนประจําสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘

 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใน

ฐานะผู้อนุญาตโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสถานพยาบาลออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถ

ข้อ ๒๑  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ข้อ ๓  ในประกาศฉบับนี้ 
“รถเอกซเรย์เคลื่อนที”่ หมายความว่า ยานพาหนะส าหรับให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วย

เครื่องเอกซเรย์ 

(๑) มาตรฐานโครงสร้างรถเอกซเรย์ 
(ก) ให้มีขนาด เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

ก าหนด 
(ข) ผนังโดยรอบห้องที่ให้บริการเอกซเรย์ต้องระบุด้วยตะก่ัวป้องกันรังสี หรือวัสดุอ่ืน

ที่มีคุณสมบัติเทียบเทาในการป้องกันรังสีไดตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย แตทั้งนี้ ตองมี
ความปลอดภัยทางรังสีต่อบุคคลอันเนื่องมาจากการรั่วของรังสี 

(ค) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาล และสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า เป็นรถเอกซเรย์
เคลื่อนที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

(๒) มาตรฐานการจัดพ้ืนที่ใช้สอยภายในรถเอกซเรย์ 
(ก) ต้องจัดให้มีที่ซักประวัติ ที่จัดท าเวชระเบียนผู้รับบริการ พ้ืนที่ให้บริการ ต้องมี

ความเหมาะสมต่อการให้บริการ และการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ 
(ข) มีพ้ืนที่ส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า 

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์ภายในรถเอกซเรย์
(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ตามมาตรฐานที่มีแหลงขอมูลอางอิงทางวิชาการ)
(ข) มีพัดลมระบายอากาศ (ตามมาตรฐานที่มีแหลงขอมูลอางอิงทางวิชาการ)

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๗ ง/หน้า ๑๙/๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๗๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประนอม  คําเที่ยง

คณะกรรมการกฤษฎีกา                 

(ค) มีระบบไฟฟ้าต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าส ารองที่มีก าลังเพียงพอ ส าหรับอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จ าเป็น 

(๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการภายในรถเอกซเรย์ 
(ก ) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐาน จากหน่วยงานที่รับมอบหมายจาก

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  และได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีจาก
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

(ข) อุปกรณ์วัดรังสีประจ าตัวบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี 
(ค) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ท างาน 
(ง) ป้ายสัญลักษณ์ทางรังสีติดอยู่ที่ตัวรถให้เห็นได้ชัดเจน 
(จ) ป้ายแสดงลักษณะค าเตือน เช่น สตรีมีครรภ์หรือสตรีมีครรภ์โปรดแจ้ง

เจ้าหน้าที่ทราบ  
กรณีมีตู้อ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล 

(๕) มาตรฐานเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ให้บริการภายในรถเอกซเรย์ ต้องมี
อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อย ได้แก่ ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ปร
ะก

าศ
กร

มส
นับ

สน
ุนบ

ริก
าร

สุข
ภา

พ

๒๗๖



ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข





พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               
‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆı ß √“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÒ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙˆ

√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√„π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“πæ¬“∫“≈ æ.». ÚıÙÒ

æ.». ÚıÙˆ

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√«“ß√–‡∫’¬∫°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√„π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘µ“¡¡“µ√“ ˜ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

 ∂“πæ¬“∫“≈ æ.». ÚıÙÒ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√

·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ÷́Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π

(©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ÕÕ°√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßπ’È

¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È ‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ «à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√„π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“πæ¬“∫“≈ æ.». ÚıÙÒ

æ.». ÚıÙˆ

¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û „π√–‡∫’¬∫π’È

ç§«“¡º‘¥é À¡“¬§«“¡«à“ §«“¡º‘¥∑’Ë¡’‚∑…ª√—∫ ∂“π‡¥’¬« À√◊Õ∑’Ë¡’‚∑…®”§ÿ°

‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßªïµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“πæ¬“∫“≈ æ.». ÚıÙÒ

çºŸâµâÕßÀ“é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∑’Ë∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

ระเบียบกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๗๙



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               
‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆı ß √“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÒ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙˆ

ç§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’

„π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·≈–§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§

¢âÕ Ù §≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’„π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ¡’Õ”π“®

¥—ßπ’È

Ù.Ò ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ Õâ“ßÀ√◊Õ‡™◊ËÕ«à“‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ„π

‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

Ù.Ú ¡Õ∫À¡“¬„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë„π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√‡ªìπ

ºŸâ∑”°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫·∑π ”À√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë¡’‚∑…ª√—∫ ∂“π‡¥’¬« µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

°Á‰¥â

¢âÕ ı §≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§ „Àâ¡’Õ”π“®¥—ßπ’È

ı.Ò ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ Õâ“ßÀ√◊Õ‡™◊ËÕ«à“‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ

„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë®—ßÀ«—¥∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

ı.Ú ¡Õ∫À¡“¬„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë®—ßÀ«—¥∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

‡ªìπºâŸ∑”°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫·∑π ”À√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë¡’‚∑…ª√—∫ ∂“π‡¥’¬«

¢âÕ ˆ ‡¡◊ËÕª√“°ØÀ≈—°∞“π®“°æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë«à“¡’°“√°√–∑”§«“¡º‘¥‡°‘¥¢÷Èπ

·≈–§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’‡ÀÁπ«à“ºŸâµâÕßÀ“‰¡à§«√∂Ÿ°øÑÕß√âÕßÀ√◊Õ‰¥â√—∫‚∑…∂÷ß®”§ÿ°

À√◊Õ„π°√≥’∑’Ëæπ—°ß“π Õ∫ «π àß‡√◊ËÕß„Àâ§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’∑”°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

ª√—∫ „Àâ§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’∑”Àπ—ß ◊Õ·®âßºŸâµâÕßÀ“¡“∑”°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

ª√—∫µ“¡·∫∫ §ª. Ò ‡¡◊ËÕºŸâµâÕßÀ“¡“· ¥ßµ—«µàÕ§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’ „Àâ

§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’·®âß¢âÕ°≈à“«À“„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥ «—π ‡«≈“ ·≈–

ระ
เบ

ียบ
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๒๘๐



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

              
‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆı ß √“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÒ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙˆ

 ∂“π∑’Ë°√–∑”§«“¡º‘¥·≈–·®âß„ÀâºâŸâµâÕßÀ“∑√“∫«à“§«“¡º‘¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡ªìπ§«“¡º‘¥∑’Ë

 “¡“√∂‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫‰¥â ∂â“ºŸâµâÕßÀ“„Àâ°“√√—∫ “√¿“æ·≈–¬‘π¬Õ¡„Àâ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫

„Àâ∫—π∑÷°§”„Àâ°“√¢ÕßºŸâµâÕßÀ“·≈–∫—π∑÷°°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰«âµ“¡·∫∫ §ª.Ú ·≈–

§ª.Ù ∑â“¬√–‡∫’¬∫π’È

‡¡◊Ë◊ÕºâŸâµâÕßÀ“‰¥â‡ ’¬§à“ª√—∫µ“¡∑’Ë‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë¡’

°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫„Àâ∂◊Õ«à“§¥’‡≈‘°°—π ·≈– ‘∑∏‘π”§¥’Õ“≠“¡“øÑÕß¬àÕ¡‡ªìπÕ—π√–ß—∫‰ª

µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“

∂â“ºŸâµâÕßÀ“„Àâ°“√ªØ‘‡ ∏À√◊Õ‰¡à¬‘π¬Õ¡„Àâ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫ „Àâ∫—π∑÷°§”„Àâ°“√

‰«âµ“¡·∫∫ §ª.Û ∑â“¬√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ ˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’∑”°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫ çºŸâµâÕßÀ“é

µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ∑—Èßπ’È‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡Àπ—°‡∫“·Ààß¢âÕÀ“·≈–æƒµ‘°“√≥å·Ààß

°“√°√–∑”§«“¡º‘¥

¢âÕ ¯ „π§¥’‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫∑’Ë¡’¢Õß°≈“ß ÷́Ëßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‰¥â¬÷¥À√◊Õ

Õ“¬—¥∫√√¥“¢Õß°≈“ß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√°√–∑”§«“¡º‘¥ °àÕπ∑’Ë®–∑”°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫

„Àâ§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’ Õ∫∂“¡ºŸâµâÕßÀ“·≈–‡®â“¢Õß∑√—æ¬å ‘π¢Õß°≈“ß«à“

µ°≈ß¬‘π¬Õ¡¬°¢Õß°≈“ß„Àâµ°‡ªìπ¢Õß·ºàπ¥‘πÀ√◊Õ‰¡à ∂â“ºŸâµâÕßÀ“·≈–‡®â“¢Õß∑√—æ¬å ‘π

¢Õß°≈“ß¬‘π¬Õ¡¬°¢Õß°≈“ß„Àâµ°‡ªìπ¢Õß·ºàπ¥‘π„Àâ§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’

∑”À≈—°∞“π‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„ÀâºŸâµâÕßÀ“·≈–‡®â“¢Õß∑√—æ¬å ‘π¢Õß°≈“ß≈ßπ“¡„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡

‰«â¥â«¬

ระเบียบกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๘๑



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               
‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆı ß √“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÒ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙˆ

¢âÕ ˘ „π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’‡ÀÁπ«à“§«√¥”‡π‘π§¥’°—∫ºŸâµâÕßÀ“

À√◊ÕºŸâµâÕßÀ“„Àâ°“√ªØ‘‡ ∏ À√◊Õ‰¡à¬‘π¬Õ¡„Àâ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫ À√◊Õ‰¡à™”√–§à“ª√—∫

¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À√◊ÕºŸâµâÕßÀ“·≈–‡®â“¢Õß∑√—æ¬å ‘π¢Õß°≈“ß‰¡àµ°≈ß¬‘π¬Õ¡

¬°¢Õß°≈“ß„Àâµ°‡ªìπ¢Õß·ºàπ¥‘π „Àâ§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’ àß‡√◊ËÕß„Àâæπ—°ß“π

 Õ∫ «π¥”‡π‘π§¥’µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“πæ¬“∫“≈ æ.». ÚıÙÒ µàÕ‰ª

¢âÕ Ò °“√√—∫‡ß‘π °“√‡°Á∫√—°…“‡ß‘π ·≈–°“√π”‡ß‘π§à“ª√—∫∑’Ë∑”°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

ª√—∫ àß§≈—ß

Ò.Ò „π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÕÕ°„∫π” àß

™”√–‡ß‘π„ÀâºŸâµâÕßÀ“‰ª™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫∑’Ë ”π—°∫√‘À“√ °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ

·≈–„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë ”π—°∫√‘À“√ÕÕ°„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„Àâ·°àºŸâµâÕßÀ“ ‚¥¬√–∫ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥

„π„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„Àâ¡’¢âÕ§«“¡· ¥ß«à“‡ªìπ„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π§à“ª√—∫µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

 ∂“πæ¬“∫“≈ æ.». ÚıÙÒ ‡ß‘π§à“ª√—∫„Àâπ” àß‡ªìπ√“¬‰¥â·ºàπ¥‘π

„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—π∑÷°√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√™”√–‡ß‘πæ√âÕ¡‡≈¢∑’Ë§¥’„π∫—π∑÷°

°“√™”√–‡ß‘π∑â“¬∫—π∑÷°°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫µ“¡·∫∫ §ª.Ù ∑â“¬√–‡∫’¬∫π’È

Ò.Ú „π à«π¿Ÿ¡‘¿“§ „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÕÕ°„∫π” àß™”√–‡ß‘π

„ÀâºâŸâµâÕßÀ“‰ª™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫∑’Ëß“π°“√‡ß‘π¢Õß ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥π—ÈπÊ ·≈–

„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë°“√‡ß‘πÕÕ°„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„Àâ·°àºŸâµâÕßÀ“‚¥¬√–∫ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥„π„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π

„Àâ¡’¢âÕ§«“¡· ¥ß«à“‡ªìπ„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π§à“ª√—∫µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“πæ¬“∫“≈

æ.». ÚıÙÒ ‡ß‘π§à“ª√—∫„Àâπ” àß‡ªìπ√“¬‰¥â·ºàπ¥‘π
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๒๘๒



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               
‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆı ß √“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÒ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙˆ

„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—π∑÷°√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√™”√–‡ß‘πæ√âÕ¡‡≈¢∑’Ë§¥’„π∫—π∑÷°

°“√™”√–‡ß‘π∑â“¬∫—π∑÷°°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫µ“¡·∫∫ §ª.Ù ∑â“¬√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ ÒÒ „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—π∑÷°ª√–«—µ‘ºŸâµâÕßÀ“µ“¡·∫∫ §ª.ı ∑â“¬

√–‡∫’¬∫π’Èª–Àπâ“ ”π«π§¥’ ·≈–„Àâ‡°Á∫ ”π«π§¥’∑’Ë‰¥â∑”°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫·≈â«

‰«â‡ªìπ√–¬–‡«≈“ Õßªïπ—∫·µà«—π∑’Ë¡’°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫ ‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥„Àâ¥”‡π‘π°“√

∑”≈“¬

¢âÕ ÒÚ „Àâ§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’¥”‡π‘π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫¿“¬„π

°”Àπ¥Õ“¬ÿ§«“¡‚¥¬¡‘™—°™â“ ‡¡◊ËÕ∑”°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫·≈â«‡ √Á® „Àâ‡ πÕ√“¬ß“π

º≈°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫µàÕ§≥–°√√¡°“√ ∂“πæ¬“∫“≈‡æ◊ËÕ∑√“∫

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÙ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙˆ

 ÿ¥“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

ระเบียบกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๘๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๒๘๔



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๘๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๒๘๖



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๘๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๒๘๘



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๘๙



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๒๙๐



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๙๑



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๒๙๒



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๙๓



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๒๙๔



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๙๕



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๒๙๖



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๙๗



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๒๙๘



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงสาธารณ
สุข

๒๙๙



พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๑

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

และระเบียบกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

กองกฎหมาย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

พ
ระราชบัญ

ญ
ัติสถานพ

ยาบาล พ
.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ

ิ่มเติม




