
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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลอันจะเปนการจํากัด

เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ซึ่ง
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 

๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถานพยาบาล”๒  หมายความวา สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไวเพ่ือ

การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๓๒/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “สถานพยาบาล” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กายภาพบําบัด หรือการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ทั้งนี้ โดยกระทําเปนปกติธุระไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึง
สถานที่ขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 

“ผูปวย”  หมายความวา ผูขอรับบริการในสถานพยาบาล 
“ผู รับอนุญาต”  หมายความว า  ผู ได รับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ

สถานพยาบาล 
“ผูดําเนินการ”  หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
“ผูประกอบวิชาชีพ”๓  หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรม การพยาบาล การผดุงครรภ ทันตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย หรือ
ผูประกอบวิชาชีพอ่ืนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือ
ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูอนุญาต”  หมายความวา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมาย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการสถานพยาบาล 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง 

กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการ
บริหารสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบตักิาร
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการสถานพยาบาล 
   

                                                 
๓ มาตรา  ๔  นิยามคําว า  “ผูประกอบวิชาชีพ” แกไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสถานพยาบาล” 

ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรม
อนามัย อธิบดีกรมควบคุมโรค* อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคณุวฒุซิึง่
รัฐมนตรีแตงตั้ง ดังตอไปนี ้

(๑)  ผูประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะจํานวนสามคน และผูประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชีพ ซึ่งจัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้นสภาละหนึ่งคน 

(๒)  ผูทรงคุณวุฒิ อ่ืนอีกไมเกินหาคน ซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจาก
ผูดําเนินการอยางนอยหนึ่งคน แตไมเกินสามคน 

ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ* เปน
กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ อยูในตําแหนงคราวละสองป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอีกในระหวางที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ

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

ที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในฐานะนั้น 
(๗)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายถึงที่สุดให

จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้ง

ผูอ่ืนเปนกรรมการแทนและใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไม
แตงตั้งก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหที่ประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษา ใหความเห็นและใหคําแนะนํา

แกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาตในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑)  การออกกฎกระทรวง หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  การอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล การดําเนินการสถานพยาบาล 

การปดสถานพยาบาล หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓)  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล 
(๔)  การควบคุมหรือการพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการ

สถานพยาบาล 
(๕)  เร่ืองอ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือผูอนุญาตมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและ

เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในขอบเขตแหงหนาที่ของคณะกรรมการได 
ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งข้ึนตามมาตรา ๑๒ มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของหรือส่ิงใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได 

 
หมวด ๒ 

การประกอบกจิการสถานพยาบาลและการดําเนนิการสถานพยาบาล 
   

 
มาตรา ๑๔  สถานพยาบาลมี ๒ ประเภท ดังตอไปนี ้
(๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 
(๒)  สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 
ลักษณะของสถานพยาบาลแตละประเภทตามวรรคหนึ่งและลักษณะการ

ใหบริการของสถานพยาบาลใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ

กําหนดมาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล 
 
มาตรา ๑๖  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เวนแตไดรับ

ใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
การขอ การออกใบอนุญาต และการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๗  ผูขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังนี้ 
(๑)  มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒)  มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
(๓)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายถึง

ที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔)  ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๕)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๖)  ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับอนุญาต ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตอง

มีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย 
 
มาตรา ๑๘  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลของ

ผูอนุญาต จะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาตไดจัดใหมีกรณีดังตอไปนี้โดยถูกตองครบถวนแลว 
(๑)  มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลที่ไดรับอนุมัติแลวตามหลักเกณฑ วธิกีาร 

และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒)  มีสถานพยาบาลตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ 
(๓)  มี เครื่องมือ  เครื่องใช  เวชภัณฑหรือยานพาหนะที่ จํ า เปนประจํ า

สถานพยาบาลนั้น ตามชนิดและจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๔)  มีผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๕)  ช่ือสถานพยาบาลตองเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เพ่ือประโยชนแหงการคุมครองผูบริโภคดานบริการทางสาธารณสุข รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะอนุญาตใหตั้ง 
หรือมีบริการทางการแพทยบางประเภทในสถานพยาบาลในทองที่ใดทองที่หนึ่งได 

 
มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใหใชไดจนถึงวันสิ้นป

ปฏิทินของปที่สิบนับแตปที่ออกใบอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอแลว 
ใหผูรับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลตอไปได จนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  ผูรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถามิไดชําระคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ใหชําระเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน และถายังไมยินยอมชําระคาธรรมเนียมและ
เงินเพิ่มหลังจากพนกําหนดหกเดือนใหผูอนุญาตดําเนินการตามมาตรา ๔๙ ตอไป 

 
มาตรา ๒๑  การโอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลใหแกบุคคล ซึ่ง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ ใหกระทําได เมื่อไดรับอนุญาตจากผู
อนุญาต 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลแสดงความจํานงตอผูอนุญาต

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย เพ่ือขอประกอบกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้น
ตอไป เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบแลววาบุคคลนั้นมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๑๗ ก็ใหผูแสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ในกรณีเชน
วานี้ใหถือวา ผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแตวันที่ผูรับอนุญาต
ตาย 

การแสดงความจํานงและการตรวจสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ผูรับอนุญาตตองจัดใหมีผูดําเนินการคนหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ควบคุม 

ดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินการสถานพยาบาล 
 
มาตรา ๒๔  หามมิใหบุคคลใดดําเนินการสถานพยาบาล เวนแตไดรับใบอนุญาต

จากผูอนุญาต 
การขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลของผู

อนุญาตจะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)๔  เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ
การผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด หรือผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย แต
บุคคลเชนวานั้นจะไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทใด หรือสถานพยาบาลที่
ใหบริการทางการแพทยใดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒)  ไมเปนผูดําเนินการอยูกอนแลวสองแหง แตในกรณีที่เปนผูดําเนินการ
ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนอยูแลวแหงหนึ่ง จะอนุญาตใหเปนผูดําเนินการประเภทที่รับผูปวยไว
คางคืนอีกแหงหนึ่งไมได 

(๓)  เปนผูที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด 
 
มาตรา ๒๖  ถาผูดําเนินการพนจากหนาที่หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเกินเจ็ด

วัน ผูรับอนุญาตอาจมอบหมายใหบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ดําเนินการแทนไดไมเกิน
เกาสิบวัน ในกรณีเชนวานี้ใหผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการแทนแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาต
ทราบภายในสามวัน นับแตวันที่เขาดําเนินการแทน 

ผูรับมอบหมายใหดําเนินการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เชนเดียวกับผูดําเนินการ 

 
มาตรา ๒๗  ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ และผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล

แหงหนึ่งๆ จะเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได 
 
มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน

ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต 
การขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอแลว

ใหผูนั้นดําเนินการสถานพยาบาลตอไปไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ 
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

                                                 
๔ มาตรา ๒๕ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินจิฉยั
อุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือ
ดําเนินการสถานพยาบาล แลวแตกรณี ไปพลางกอนได เมื่อผูขอตออายุใบอนุญาตรองขอ 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับ

อนุญาตหรือผูดําเนินการ แลวแตกรณี แจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ 

สถานพยาบาลนั้น 
 
มาตรา ๓๒  ผูรับอนุญาตตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ ในที่เปดเผยและเห็น

ไดงาย ณ สถานพยาบาลนั้น 
(๑)  ช่ือสถานพยาบาล 
(๒)๕  รายการเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ 

ทันตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย หรือผูประกอบโรคศิลปะซึ่งประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาลนั้น 

(๓)  อัตราคารักษาพยาบาล คาบริการและสิทธิของผูปวยที่สถานพยาบาลตอง
แสดงตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง 

การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๓  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด

ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผูปวยซึ่ง
ผูรับอนุญาตจะตองแสดงตามมาตรา ๓๒ (๓) 

ผูรับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมใหมีการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลหรือ
คาบริการอื่นเกินอัตราที่ไดแสดงไวมิได และจะตองใหการบริการแกผูปวยตามสิทธิที่ไดแสดงไว 

 
มาตรา ๓๔  ใหผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
(๑)  ควบคุมและดูแลมิใหผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพ

ผิดไปจากสาขา ช้ัน หรือแผน ที่ผูรับอนุญาตไดแจงไวในการขอรับใบอนุญาต หรือมิใหบุคคลอื่น
ซึ่งมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

                                                 
๕ มาตรา ๓๒ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)๖  ควบคุมและดูแลใหผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัช
กรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบําบัด หรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
แลวแตกรณี 

(๓)  ควบคุมและดูแลมิใหมีการรับผูปวยไวคางคืนเกินจํานวนเตียงตามทีกํ่าหนด
ไวในใบอนุญาต เวนแตกรณีฉุกเฉินซึ่งหากไมรับไวอาจเกิดอันตรายแกผูปวย 

(๔)  ควบคุมดูแลสถานพยาบาลใหสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย และมีลักษณะอนั
เหมาะสมแกการใชเปนสถานพยาบาล 

 
มาตรา ๓๕  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกนั 

ดังนี้ 
(๑)  จัดใหมีผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนด

ในกฎกระทรวงตลอดเวลาทําการ 
(๒)  จัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช ยา และเวชภัณฑที่จําเปนประจําสถานพยาบาล

นั้น ตามชนิดที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓)  จัดใหมีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล

และผูปวย และเอกสารอื่นที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง โดยตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพที่ตรวจสอบไดไมนอยกวาหาปนับแต
วันที่จัดทํา 

(๔)  ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบริการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๕ 

 
มาตรา ๓๖  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการของสถานพยาบาลตองควบคุมและ

ดูแลใหมีการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวย ซึ่งอยูในสภาพอันตรายและจําเปนตองไดรับการ
รักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน เพ่ือใหผูปวยพนจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภท
ของสถานพยาบาลนั้นๆ 

เมื่อใหการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยตามวรรคหนึ่งแลว ถามีความจําเปนตองสง
ตอหรือผูปวยมีความประสงคจะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น ผูรับอนุญาตและ
ผูดําเนินการตองจัดการใหมีการจัดสงตอไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม 

 

                                                 
๖ มาตรา ๓๔ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตองควบคุมดูแลมิใหมีการใชหรือ
ยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานพยาบาลประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทหรือผิดลักษณะการ
ใหบริการตามที่ระบุไวในใบอนุญาต 

 
มาตรา ๓๘  หามมิใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการโฆษณาหรือประกาศหรือ

ยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาหรือประกาศดวยประการใดๆ ซึ่งช่ือ ที่ตั้งหรือกิจการของสถานพยาบาล 
หรือคุณวุฒิ หรือความสามารถของผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเพื่อชักชวนใหมีผูมาขอรับ
บริการจากสถานพยาบาลของตน โดยใชขอความอันเปนเท็จหรือโออวดเกินความจริง หรือนาจะ
กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล 

ผูอนุญาตจะประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขสําหรับการโฆษณา
ตามความในวรรคหนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่มีการโฆษณาหรือประกาศฝาฝนมาตรา ๓๘ ผูอนุญาตมี

อํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาหรือประกาศระงับการกระทําดังกลาวได 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ

ของสถานพยาบาลใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือกอสรางอาคารขึ้นใหม หรือ
ดัดแปลงอาคารเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใชในการประกอบกิจการสถานพยาบาลให
กระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขอและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะยายสถานพยาบาลไปประกอบ

กิจการที่อ่ืน ใหดําเนินการเสมือนเปนผูขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม 
 
มาตรา ๔๒  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ตามมาตรา 

๑๘ (๔) ผูรับอนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในกําหนดสามสิบวนันบัแตวนัทีม่ี
การเปลี่ยนนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ภายใตบังคับมาตรา ๑๘ (๕) การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลตอง

ไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
 
มาตรา ๔๔  ผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกกิจการสถานพยาบาล ตองแจงเปน

หนังสือและจัดทํารายงานที่จะปฏิบัติเก่ียวกับผูปวยใหผูอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตตองปฏิบัติ
อยางหนึ่งอยางใดกอนเลิกกิจการก็ได ทั้งนี้ โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสียของผูปวย
ในสถานพยาบาลนั้นเปนสําคัญ 

 
มาตรา  ๔๕   ใหผู อนุญาตจัดใหพนักงานเจ าหน าที่ ตรวจลักษณะของ

สถานพยาบาล และการประกอบกิจการของสถานพยาบาลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้โดย
สม่ําเสมอ ในการนี้ถาพบวาสถานพยาบาลตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑของ
สถานพยาบาลนั้นมีลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูที่อยูในสถานพยาบาลหรือผูที่อยู
ใกลเคียงกับสถานพยาบาล ผูอนุญาตมีอํานาจออกคําส่ังใหผู รับอนุญาต แกไขปรับปรุงให
เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

ใหนํามาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๖  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑)  เขาไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่พนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควร

สงสัยวาเปนสถานพยาบาลที่ไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  เขาไปในสถานพยาบาลในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให

การเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓)  มีหนั ง สือเ รียกผู รับอนุญาต  ผูดํ า เนินการ  ผูประกอบวิชาชีพใน

สถานพยาบาล หรือเจาหนาที่ของสถานพยาบาลมาใหถอยคําหรือช้ีแจงหรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานที่เก่ียวของมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔)  ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือส่ิงของที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินคดี 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผู รับอนุญาต 
ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เจาหนาที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่งอยูใน
สถานพยาบาลนั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูอนุญาตและพนักงาน

เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การปดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๔๙  เมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการปฏิบัติไมถูกตองตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการแลวแตกรณี 
ระงับหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ไมเปนเหตุลบลางความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการ กระทําการหรือละเวนกระทํา

การอยางใดๆ จนเปนเหตุใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกผูที่
อยูในสถานพยาบาล หรือผูที่อยูใกลเคียงกับสถานพยาบาล หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาต
ตามมาตรา ๔๕ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๙ ใหผูอนุญาตมี
อํานาจออกคําส่ังปดสถานพยาบาลเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดดําเนินการใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไดดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่
กําหนดแลว ใหผูอนุญาตสั่งเพิกถอนคําส่ังปดสถานพยาบาล 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๕ แลวแตกรณี หรือถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไม
ดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตกําหนดตามมาตรา ๕๐ ใหผูอนุญาตโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคํา ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได 

ถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และผูอนุญาตเห็นวาเปนกรณีรายแรงอันอาจมีผลกระทบกระเทือนตอการ
รักษาพยาบาลผูปวยตอไป ใหผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเพิก
ถอนใบอนุญาตของผูนั้นได 

 
มาตรา ๕๒  เพ่ือประโยชนในการคุมครองดูแลผูปวยในสถานพยาบาลในกรณีที่ 
(๑)  ผูรับอนุญาตตาย และไมมีผูแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการหรือผู

แสดงความจํานงนั้น ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๒ 
(๒)  ผูอนุญาตมีคําส่ังปดสถานพยาบาลเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๕๐ หรือมี

คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑ 
ผูอนุญาตอาจมีคําส่ังใหสถานพยาบาลนั้น อยูในความควบคุมของคณะกรรมการ

เพ่ือดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรได 
 
มาตรา ๕๓  คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๙ หรือของผูอนุญาตตาม

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูรับอนุญาตหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูดําเนินการ ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น แลวแตกรณี ถาไมพบตัวหรือไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ให
จัดการปดคําส่ังไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานพยาบาล และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําส่ัง
นั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง 

คําส่ังของผูอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือโดยวิธีอ่ืนใดอีก
ดวยก็ได 

 
มาตรา ๕๔  ผูใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลวจะขอรับใบอนุญาตใหมอีกไมได

จนกวาจะพนกําหนดสองปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๕  คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๙ หรือของผูอนุญาตตาม

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ผูที่ไดรับคําส่ังมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ทราบคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๖  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

ตามมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๕๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบ
บรรดาสิ่งของที่ใชในการประกอบกิจการสถานพยาบาลดวยก็ได 

 
มาตรา ๕๘  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา 

๔๕ หรือคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๐  ผูรับอนุญาตผูใดประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยมิไดจัดใหมี

ผูดําเนินการตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทัง้
จําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๖๑  ผู ใดมีหนาที่ตองแจงใหผูอนุญาตทราบ  แตไมแจงภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๓ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไม

เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๓  ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ (๑) ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๔  ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ (๓) หรือ 

(๔) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๕  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

๓๔ (๒) หรือมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทัง้
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๖  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๗  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๘  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองหมื่นบาท และใหปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทนับแตวันที่ฝาฝน  ทั้งนี้ 
จนกวาจะระงับการโฆษณาดังกลาว 

 
มาตรา ๖๙  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตตามมาตรา ๔๔ 

วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๐  ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

เจาหนาที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่งอยูในสถานพยาบาล ผูใดไมอํานวยความสะดวกใหแก
พนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามหนาที่ตามมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพัน
บาท 

 
มาตรา ๗๑  ผูใดประกอบกิจการสถานพยาบาลในระหวางที่สถานพยาบาลนัน้ถกู

ส่ังปดชั่วคราว ตามมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๒  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการในการ

ดําเนินการตามมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล หรือ

เจาหนาที่ของสถานพยาบาลผู ใด จัดทําหรือยินยอมใหผู อ่ืนจัดทําหลักฐานเกี่ยวกับคา
รักษาพยาบาลและคาบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค เอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล หรือเอกสารกรณีอ่ืนอันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเปนเท็จ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๔  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล กรรมการผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือ
ยินยอม 

 
มาตรา ๗๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขต

กรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาคไดตามความเหมาะสม โดยใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนสามคนในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ถาเห็นวาผูตองหาไม
ควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก ในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีอาจมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่เปนผูทําการเปรียบเทียบปรับแทนสําหรับคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวตามที่
เห็นสมควรก็ได 

เมื่อผูตองหาไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบปรับใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดที่มีอัตราโทษตามวรรคสอง 
และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๖  ใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล และใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหถือวาเปนใบอนุญาตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินของปที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๗  บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ และยังใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใช
บังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
๑. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 
๒. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 
  (ก)  ไมเกิน ๑๐ เตียง ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
  (ข)  เกิน ๑๐ เตียง แตไมเกิน ๒๕ เตียง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
  (ค)  เกิน ๒๕ เตียง แตไมเกิน ๕๐ เตียง  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  (ง)  เกิน ๕๐ เตียง แตไมเกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  (จ)  เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  และใหคิดคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสําหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๑๐๐ บาท 

 
๓. ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

  ประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 
๔. ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 

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

 
๕. การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆ แตละฉบับ 
 
๖. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 
๗. การเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนุญาต ครั้งละ ๑๐๐ บาท 
 
๘. คาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลไดใชบังคับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๔ นั้น ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และไม
สอดคลองกับลักษณะการประกอบกิจการของสถานพยาบาลปจจุบัน สมควรที่จะดําเนินการ
ควบคุมกิจการสถานพยาบาลเพื่อใหความคุมครองประชาชนผูรับบริการจากสถานพยาบาลมาก
ย่ิงข้ึนในเรื่องเก่ียวกับการอนุญาตใหประกอบกิจการ การเลิก การยาย การปดสถานพยาบาล การ
เพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณากิจการของสถานพยาบาล ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ในการควบคุมดูแลสถานพยาบาล และกําหนดหนาที่ของผูรับอนุญาตและ
ผูดําเนินการสถานพยาบาลใหเหมาะสมยิ่งข้ึน รวมทั้งใหมีการกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะให
จัดตั้งไดหรือมีบริการทางการแพทยบางชนิดในทองที่ใดทองที่หนึ่งได เพ่ือใหมีการประกอบ
กิจการในลักษณะที่ใหบริการทางสาธารณสุขที่เปนประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ภคินี/แกไข 
๖/๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

ศุภสรณ และ อภิสิทธิ ์
ผูจัดทาํ 

๑๕/๐๕/๔๖ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๗ 

 
มาตรา ๑๑๖  ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหแกไขคําวา 

“อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ” เปน  “อธิบดีกรมควบคุมโรค” และคําวา  “สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข” เปน “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
พรพิมล/แกไข 
๒๒/๑๐/๔๕ 

A 
 

ปาจรีย/นิลวรรณ จัดทํา 
๒๘ ก.ค. ๔๖ 

 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๘ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการแยกการประกอบ
โรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดและการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย ไปบัญญัติไวใน
กฎหมายเฉพาะ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับบทนิยามคําวา “สถานพยาบาล” 
และ “ผูประกอบวิชาชีพ” รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวของใหสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
วชิระ/แกไข 

๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนที่ ๕๕ ก/หนา ๑/๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ 


