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พระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลอันจะเปนการจาํกัด

เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ซ่ึง
มาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 

๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“สถานพยาบาล” หมายความวา สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไวเพื่อ

การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชพีเวชกรรม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม ท้ังน้ี โดยกระทําเปนปกติธุระ ไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทน
                                                 

๑ รก.๒๕๔๑/๑๕ก/๓๒/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หรือไม แตไมรวมถึงสถานท่ีขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 
“ผูปวย” หมายความวา ผูขอรับบริการในสถานพยาบาล 
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ

สถานพยาบาล 
“ผูดําเนินการ” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
“ผูประกอบวิชาชีพ” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรม การพยาบาล การผดุงครรภ ทันตกรรม เภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพอื่นตามที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล หรอื
ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

“ผูอนุญาต” หมายความวา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมาย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถานพยาบาล 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินีมิ้ใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง 

กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการ
บริหารสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้เมื่อไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการสถานพยาบาล 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสถานพยาบาล” 

ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนามัย อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะจํานวนสามคน และผูประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชีพ ซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้นสภาละหนึ่งคน 

(๒) ผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินหาคน ซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจาก
ผูดําเนินการอยางนอยหนึ่งคน แตไมเกินสามคน 

ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ อยูในตําแหนงคราวละสองป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกในระหวางที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ พนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) พนจากการเปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพ ผูดําเนินการในกรณี

ที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในฐานะนั้น 
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายถึงที่สุดให

จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงต้ัง

ผูอื่นเปนกรรมการแทนและใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดาํรงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไม
แตงต้ังก็ได 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีหนาท่ีใหคําปรึกษา ใหความเห็นและใหคําแนะนํา

แกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาตในเรื่องดังตอไปนี ้
(๑) การออกกฎกระทรวง หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) การอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล การดําเนินการสถานพยาบาล 

การปดสถานพยาบาล หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล 
(๔) การควบคุมหรือการพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการ

สถานพยาบาล 
(๕) เรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือผูอนุญาตมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและ

เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในขอบเขตแหงหนาที่ของคณะกรรมการได 
ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๒ มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได 

 
หมวด ๒ 

การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล 
   

 
มาตรา ๑๔  สถานพยาบาลมี ๒ ประเภท ดังตอไปนี้ 
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 
(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 
ลักษณะของสถานพยาบาลแตละประเภทตามวรรคหนึง่และลักษณะการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหบริการของสถานพยาบาลใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ

กําหนดมาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล 
 
มาตรา ๑๖  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เวนแตไดรับ

ใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
การขอ การออกใบอนุญาต และการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๗  ผูขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังน้ี 
(๑) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายถึงที่สุด

ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับอนุญาต ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตอง

มีคุณสมบติั  และไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย 
 
มาตรา ๑๘  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลของ

ผูอนุญาต จะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาตไดจัดใหมีกรณีดังตอไปนี้โดยถูกตองครบถวนแลว 
(๑) มีแผนงานการจัดตั้งสถานบาลท่ีไดรับอนุมัติแลวตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) มีสถานพยาบาลตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ 
(๓) มีเครื่องมือ เคร่ืองใช เวชภัณฑหรือยานพาหนะที่จําเปนประจํา

สถานพยาบาลนัน้ ตามชนิดและจํานวนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) มีผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๕) ชื่อสถานพยาบาลตองเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อประโยชนแหงการคุมครองผูบริโภคดานบริการทางสาธารณสุข รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกาํหนดจํานวนสถานพยาบาลท่ีจะอนุญาตใหตั้ง 
หรือมีบริการทางการแพทยบางประเภทในสถานพยาบาลในทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใหใชไดจนถึงวันสิ้นป
ปฏิทินของปที่สิบนับแตปที่ออกใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดย่ืนคําขอแลว 
ใหผูรับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลตอไปได จนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  ผูรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถามิไดชําระคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ใหชําระเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน และถายังไมยินยอมชําระคาธรรมเนียมและ
เงินเพิ่มหลังจากพนกําหนดหกเดือนใหผูอนุญาตดําเนินการตามมาตรา ๔๙ ตอไป 

 
มาตรา ๒๑  การโอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลใหแกบุคคล ซ่ึง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ ใหกระทําได เมื่อไดรับอนุญาตจากผู
อนุญาต 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลแสดงความจํานงตอผูอนุญาต

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย เพื่อขอประกอบกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้น
ตอไป เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบแลววาบุคคลนั้นมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๑๗ ก็ใหผูแสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ในกรณีเชน
วานี้ใหถือวา ผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแตวันที่ผูรับอนุญาต
ตาย 

การแสดงความจํานงและการตรวจสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ผูรับอนุญาตตองจัดใหมีผูดําเนินการคนหนึ่ง เปนผูมีหนาท่ีควบคุม 

ดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินการสถานพยาบาล 
 
มาตรา ๒๔  หามมิใหบุคคลใดดําเนินการสถานพยาบาล เวนแตไดรับใบอนุญาต

จากผูอนุญาต 
การขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลของผู
อนุญาตจะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต 

(๑) เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการ
ผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม แต
บุคคลเชนวานั้นจะไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทใด หรอืสถานพยาบาลท่ี
ใหบริการทางการแพทยใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ไมเปนผูดําเนินการอยูกอนแลวสองแหง แตในกรณีที่เปนผูดําเนินการ
ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนอยูแลวแหงหนึ่ง จะอนุญาตใหเปนผูดําเนินการประเภทที่รับผูปวยไว
คางคืนอีกแหงหน่ึงไมได 

(๓) เปนผูท่ีสามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด 
 
มาตรา ๒๖  ถาผูดําเนินการพนจากหนาที่หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเกินเจ็ด

วัน ผูรับอนุญาตอาจมอบหมายใหบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ดําเนินการแทนไดไมเกิน
เกาสิบวัน ในกรณีเชนวานี้ใหผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการแทนแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาต
ทราบภายในสามวัน นับแตวันที่เขาดําเนินการแทน 

ผูรับมอบหมายใหดําเนินการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เชนเดียวกับผูดําเนินการ 

 
มาตรา ๒๗  ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ และผูประกอบวชิาชีพในสถานพยาบาล

แหงหนึ่ง ๆ จะเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได 
 
มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน

ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต 
การขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดย่ืนคําขอแลว

ใหผูนั้นดําเนินการสถานพยาบาลตอไปไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ 
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล หรอื



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนินการสถานพยาบาล แลวแตกรณี ไปพลางกอนได เมื่อผูขอตออายุใบอนุญาตรองขอ 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับ

อนุญาตหรือผูดําเนินการ แลวแตกรณี แจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ 

สถานพยาบาลนัน้ 
 
มาตรา ๓๒  ผูรับอนุญาตตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ ในท่ีเปดเผยและเห็น

ไดงาย ณ สถานพยาบาลนัน้ 
(๑) ชื่อสถานพยาบาล 
(๒) รายการเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ ทัน

ตกรรม เภสัชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะ ซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนั้น 
(๓) อัตราคารักษาพยาบาล คาบริการและสิทธิของผูปวยที่สถานพยาบาลตอง

แสดงตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง 
การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๓  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด

ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผูปวยซึ่ง
ผูรับอนุญาตจะตองแสดงตามมาตรา ๓๒ (๓) 

ผูรับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมใหมีการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลหรือ
คาบริการอื่นเกินอัตราที่ไดแสดงไวมิได และจะตองใหการบริการแกผูปวยตามสิทธิท่ีไดแสดงไว 

 
มาตรา ๓๔  ใหผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
(๑) ควบคุมและดูแลมิใหผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิด

ไปจากสาขา ชั้น หรือแผน ที่ผูรับอนุญาตไดแจงไวในการขอรับใบอนุญาต หรือมิใหบุคคลอ่ืนซ่ึง
มิใชเปนผูประกอบวิชาชีพทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

(๒) ควบคุมและดูแลใหผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม หรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
เภสัชกรรม แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ควบคุมและดูแลมิใหมีการรับผูปวยไวคางคืนเกินจํานวนเตียงตามที่กําหนด
ไวในใบอนุญาต เวนแตกรณีฉุกเฉินซึ่งหากไมรับไวอาจเกิดอันตรายแกผูปวย 

(๔) ควบคุมดูแลสถานพยาบาลใหสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย และมีลักษณะอัน
เหมาะสมแกการใชเปนสถานพยาบาล 

 
มาตรา ๓๕  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน 

ดังน้ี 
(๑) จัดใหมีผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนด

ในกฎกระทรวงตลอดเวลาทําการ 
(๒) จัดใหมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ยา และเวชภัณฑที่จําเปนประจําสถานพยาบาล

นั้น ตามชนิดที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) จัดใหมีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล

และผูปวย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง โดยตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพที่ตรวจสอบไดไมนอยกวาหาปนับแต
วันท่ีจัดทํา 

(๔) ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบริการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๕ 

 
มาตรา ๓๖  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการของสถานพยาบาลตองควบคุมและ

ดูแลใหมีการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวย ซึ่งอยูในสภาพอันตรายและจําเปนตองไดรับการ
รักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน เพื่อใหผูปวยพนจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภท
ของสถานพยาบาลนั้น ๆ 

เม่ือใหการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยตามวรรคหน่ึงแลว ถามีความจําเปนตองสง
ตอหรือผูปวยมีความประสงคจะไปรับการรักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลอื่น ผูรับอนุญาตและ
ผูดําเนินการตองจัดการใหมีการจัดสงตอไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม 

 
มาตรา ๓๗  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตองควบคุมดูแลมิใหมีการใชหรือ

ยินยอมใหผูอื่นใชสถานพยาบาลประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทหรือผิดลักษณะการ
ใหบริการตามที่ระบุไวในใบอนุญาต 

 
มาตรา ๓๘  หามมิใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการโฆษณาหรือประกาศหรือ

ยินยอมใหผูอื่นโฆษณาหรือประกาศดวยประการใด ๆ ซ่ึงช่ือ ที่ตั้งหรือกิจการของสถานพยาบาล 
หรือคุณวุฒิ หรือความสามารถของผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเพื่อชักชวนใหมีผูมาขอรับ
บริการจากสถานพยาบาลของตน โดยใชขอความอันเปนเท็จหรือโออวดเกินความจริง หรือนาจะ
กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูอนุญาตจะประกาศกาํหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการโฆษณา
ตามความในวรรคหนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่มีการโฆษณาหรือประกาศฝาฝนมาตรา ๓๘ ผูอนุญาตมี

อํานาจส่ังเปนหนังสือใหผูโฆษณาหรือประกาศระงับการกระทําดังกลาวได 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ

ของสถานพยาบาลใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือกอสรางอาคารขึ้นใหม หรอื
ดัดแปลงอาคารเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใชในการประกอบกิจการสถานพยาบาลให
กระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขอและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะยายสถานพยาบาลไปประกอบ

กิจการที่อื่น ใหดําเนินการเสมือนเปนผูขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม 
 
มาตรา ๔๒  เม่ือมีการเปลี่ยนตัวผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ตามมาตรา 

๑๘ (๔) ผูรับอนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มี
การเปลี่ยนนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ภายใตบังคับมาตรา ๑๘ (๕) การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลตอง

ไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
 
มาตรา ๔๔  ผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกกิจการสถานพยาบาล ตองแจงเปน

หนังสือและจัดทํารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผูปวยใหผูอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตมีอํานาจส่ังใหผูรับอนุญาตตองปฏิบัติ
อยางหนึ่งอยางใดกอนเลิกกิจการก็ได  ท้ังนี ้โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสียของผูปวย
ในสถานพยาบาลนั้นเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๔๕  ใหผูอนุญาตจัดใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจลักษณะของ

สถานพยาบาล และการประกอบกิจการของสถานพยาบาลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้โดย
สมํ่าเสมอ ในการนี้ถาพบวาสถานพยาบาลตลอดจนเครื่องมือ เคร่ืองใช ยาและเวชภัณฑของ
สถานพยาบาลนั้นมีลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูท่ีอยูในสถานพยาบาลหรือผูที่อยู
ใกลเคียงกับสถานพยาบาล ผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งใหผูรับอนุญาต แกไขปรับปรุงให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดได 
ใหนํามาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
พนักงานเจาหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๔๖  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในอาคารสถานท่ีหรือยานพาหนะท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมีเหตุอันควร

สงสัยวาเปนสถานพยาบาลที่ไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) เขาไปในสถานพยาบาลในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให

การเปนไปตามพระราชบญัญัตินี ้
(๓) มีหนังสือเรียกผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพใน

สถานพยาบาล หรือเจาหนาที่ของสถานพยาบาลมาใหถอยคําหรือชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินคดี 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาต 
ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เจาหนาที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่งอยูใน
สถานพยาบาลนั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูอนุญาตและพนักงาน

เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
การปดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 
มาตรา ๔๙  เมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการปฏิบัติไมถูกตองตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการแลวแตกรณี 
ระงับหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ไมเปนเหตุลบลางความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการ กระทําการหรือละเวนกระทํา
การอยางใด ๆ จนเปนเหตุใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกผูที่
อยูในสถานพยาบาล หรือผูท่ีอยูใกลเคียงกับสถานพยาบาล หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาต
ตามมาตรา ๔๕ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๙ ใหผูอนุญาตมี
อํานาจออกคําสั่งปดสถานพยาบาลเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดดําเนินการใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไดดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดแลว ใหผูอนุญาตสั่งเพิกถอนคําสั่งปดสถานพยาบาล 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการขาดคุณสมบัติ หรอืมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๕ แลวแตกรณี หรือถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไม
ดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีผูอนุญาตกําหนดตามมาตรา ๕๐ ใหผูอนุญาตโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได 

ถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และผูอนุญาตเห็นวาเปนกรณีรายแรงอันอาจมีผลกระทบกระเทือนตอการ
รักษาพยาบาลผูปวยตอไป ใหผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตของผูนั้นได 

 
มาตรา ๕๒  เพื่อประโยชนในการคุมครองดูแลผูปวยในสถานพยาบาลในกรณีที่ 
(๑) ผูรับอนุญาตตาย และไมมีผูแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการหรือผู

แสดงความจํานงนั้น ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ท้ังนี ้ตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๒ 
(๒) ผูอนุญาตมีคําสั่งปดสถานพยาบาลเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๕๐ หรอืมี

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑ 
ผูอนุญาตอาจมีคําส่ังใหสถานพยาบาลนั้น อยูในความควบคุมของคณะกรรมการ

เพื่อดําเนินการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรได 
 
มาตรา ๕๓  คําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๙ หรือของผูอนุญาตตาม

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูรับอนุญาตหรือ
ผูดําเนินการ ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น แลวแตกรณี ถาไมพบตัวหรือไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ให
จัดการปดคําสั่งไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานพยาบาล และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่ง
นั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง 

คําสั่งของผูอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือโดยวิธีอื่นใดอีก
ดวยก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๔  ผูใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลวจะขอรับใบอนุญาตใหมอีกไมได
จนกวาจะพนกําหนดสองปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๕๕  คําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๙ หรือของผูอนุญาตตาม

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ผูที่ไดรับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ทราบคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๖  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

ตามมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๕๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และศาลจะส่ังริบ
บรรดาสิ่งของที่ใชในการประกอบกิจการสถานพยาบาลดวยก็ได 

 
มาตรา ๕๘  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา 

๔๕ หรือคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๐  ผูรับอนุญาตผูใดประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยมิไดจัดใหมี

ผูดําเนินการตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรอืท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผูใดมีหนาที่ตองแจงใหผูอนุญาตทราบ แตไมแจงภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๓ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๓  ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ (๑) ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๔  ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ (๓) หรอื 

(๔) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๕  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

๓๔ (๒) หรือมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรอืท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๖  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๗  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 

มาตรา ๖๘  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท และใหปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทนับแตวันที่ฝาฝน  ท้ังน้ี 
จนกวาจะระงับการโฆษณาดงักลาว 

 
มาตรา ๖๙  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๔๔ 

วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๐  ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชพีในสถานพยาบาล 

เจาหนาที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่งอยูในสถานพยาบาล ผูใดไมอํานวยความสะดวกใหแก
พนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติการตามหนาท่ีตามมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพัน
บาท 

 
มาตรา ๗๑  ผูใดประกอบกิจการสถานพยาบาลในระหวางท่ีสถานพยาบาลนั้นถูก

สั่งปดชั่วคราว ตามมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรอื
ท้ังจําท้ังปรับ และใหปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๒  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการในการ
ดําเนินการตามมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชพีในสถานพยาบาล หรอื

เจาหนาที่ของสถานพยาบาลผูใด จัดทําหรือยินยอมใหผูอื่นจัดทําหลักฐานเกี่ยวกับคา
รักษาพยาบาลและคาบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค เอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล หรือเอกสารกรณีอื่นอันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเปนเท็จ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๔  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล กรรมการผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือ
ยินยอม 

 
มาตรา ๗๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขต

กรงุเทพมหานครและในสวนภูมิภาคไดตามความเหมาะสม โดยใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนสามคนในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุก
ไมเกินหน่ึงป ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ถาเห็นวาผูตองหาไม
ควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก ในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีอาจมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่เปนผูทําการเปรียบเทียบปรับแทนสําหรับคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวตามที่
เห็นสมควรก็ได 

เมื่อผูตองหาไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบปรับใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดที่มีอัตราโทษตามวรรคสอง 
และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๗๖  ใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล และใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหถือวาเปนใบอนุญาตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลที่ออกตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้ และใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินของปท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 
 
มาตรา ๗๗  บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ และยังใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใช
บังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญตัินี้ ท้ังน้ี จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
๑. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน ฉบบัละ     ๑,๐๐๐    บาท 

 
๒. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 
(ก) ไมเกิน ๑๐ เตียง ฉบบัละ     ๒,๐๐๐    บาท 
(ข) เกิน ๑๐ เตียง แตไมเกิน ๒๕ เตียง ฉบบัละ     ๕,๐๐๐    บาท 
(ค) เกิน ๒๕ เตียง แตไมเกิน ๕๐ เตียง  ฉบบัละ    ๑๐,๐๐๐   บาท 
(ง) เกิน ๕๐ เตียง แตไมเกิน ๑๐๐ เตียง ฉบบัละ    ๒๐,๐๐๐   บาท 
(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบบัละ    ๒๐,๐๐๐   บาท 
และใหคิดคาธรรมเนยีมเพ่ิมข้ึนสําหรับท่ีเกนิ ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๑๐๐   บาท 
 

๓. ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน ฉบบัละ       ๕๐๐     บาท 

 
๔. ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 
(ก) ไมเกิน ๑๐ เตียง ฉบบัละ     ๑,๐๐๐    บาท 
(ข) เกิน ๑๐ เตียง แตไมเกิน ๒๕ เตียง ฉบบัละ     ๒,๕๐๐    บาท 
(ค) เกิน ๒๕ เตียง แตไมเกิน ๕๐ เตียง ฉบบัละ     ๕,๐๐๐    บาท 
(ง) เกิน ๕๐ เตียง แตไมเกิน ๑๐๐ เตียง ฉบบัละ    ๑๐,๐๐๐   บาท 
(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบบัละ    ๑๐,๐๐๐   บาท 
และใหคิดคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสําหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๕๐  บาท 
 

๕. การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ  
แตละฉบับ 

 
๖. ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ    ๒๐๐ บาท 
 
๗. การเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนุญาต คร้ังละ    ๑๐๐ บาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๘. คาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล ปละ   ๑๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลไดใชบังคับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๔ นั้น ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และไม
สอดคลองกับลักษณะการประกอบกิจการของสถานพยาบาลปจจุบัน สมควรท่ีจะดําเนินการ
ควบคุมกิจการสถานพยาบาลเพื่อใหความคุมครองประชาชนผูรับบริการจากสถานพยาบาลมาก
ยิ่งขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตใหประกอบกิจการ การเลิก การยาย การปดสถานพยาบาล การ
เพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณากิจการของสถานพยาบาล ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
พนักงานเจาหนาท่ีในการควบคุมดูแลสถานพยาบาล และกําหนดหนาที่ของผูรับอนุญาตและ
ผูดําเนินการสถานพยาบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมท้ังใหมีการกําหนดจํานวนสถานพยาบาลท่ีจะให
จัดตั้งไดหรือมีบริการทางการแพทยบางชนิดในทองที่ใดทองที่หนึ่งได เพื่อใหมีการประกอบ
กิจการในลักษณะที่ใหบริการทางสาธารณสุขที่เปนประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ภคิน/ีแกไข 
๖/๒/๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
ศุภสรณ และ อภิสิทธิ์ 

ผูจัดทํา 
๑๕/๐๕/๔๖ 

 
 


