








ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รบัการยกเว้น 

ไม่ตอ้งอยู่ในบังคบัตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(ฉบับท่ี  3) 
 

 

โดยท่ีสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข   เรื่อง  การก าหนดลักษณะ   
ของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งไดร้ับการยกเว้นไม่ตอ้งอยู่ในบังคบัตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล  
(ฉบับท่ี  3)  เ พ่ือให้สถานพยาบาลท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  ให้ต้องมีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการ  ด้านการบริการสุขภาพ  
ด้านอาคาร  สถานท่ี  และส่ิงอ านวยความสะดวก  ด้านส่ิงแวดล้อม  ด้านความปลอดภัย  ด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์  และสาธารณสุขด้านระบบสนับสนุนบริการท่ีส าคัญ  ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  
ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  ตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การก าหนด
ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ ในบังคับตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาล  (ฉบับท่ี  2)  ก าหนด 

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

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การก าหนดลักษณะ   
ของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งไดร้ับการยกเว้นไม่ตอ้งอยู่ในบังคบัตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล  
(ฉบับท่ี  3)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  5  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การก าหนดลักษณะ  

ของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งไดร้ับการยกเว้นไม่ตอ้งอยู่ในบังคบัตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล  
ลงวันท่ี  20  มีนาคม  พ.ศ.  2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕  ให้สถานพยาบาลต้องมีความปลอดภัย  มีความสะดวก  และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ  ในการประกอบวิชาชีพตามประเภทและสาขานั้น ๆ” 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

้หนา   ๑๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รบั 

การยกเว้นไมต่้องอยู่ในบังคบัตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(ฉบับท่ี  2) 
 

 

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

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การก าหนดลักษณะ   
ของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งไดร้ับการยกเว้นไม่ตอ้งอยู่ในบังคบัตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล  
(ฉบับท่ี  2)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (3)  ในข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
เรื่อง  การก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ  

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
“(3)  จัดให้มีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ด้านการบริหารจัดการ 

 (ข) ด้านการบริการสุขภาพ 

 (ค) ด้านอาคาร  สถานท่ี  และส่ิงอ านวยความสะดวก 

 (ง) ด้านส่ิงแวดล้อม 

 (จ) ด้านความปลอดภัย 

 (ฉ) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

 (ช) ด้านระบบสนับสนุนบริการท่ีส าคัญ 

 (ซ) ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

 (ฌ) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” 

ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  ในข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง  การก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ  

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

“รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามท่ี   
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศก าหนด” 

้หนา   ๑๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 5 สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  ซึ่งด าเนินการโดยกระทรวง  ทบวง  
กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  
สภากาชาดไทย  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีประกาศฉบับนี้  
มีผลใช้บังคับ 

 

ประกาศณ  วนัท่ี  28  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

้หนา   ๑๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

 

พระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานติิบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “สถานพยาบาล”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

““สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเวชกรรม  การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์  การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม   



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบําบัด  การประกอบวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   
หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ทั้งนี้  โดยกระทํา
เป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า   “ผู้ประกอบวิชาชีพ”  ในมาตรา   ๔   

แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

““ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบโรคศิลปะ  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้หมายความรวมถึงบุคคลตามมาตรา  ๓๑  แห่งกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบโรคศิลปะ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ผู้อนุญาต”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

““ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพมอบหมาย” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง  

ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  
สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลอืน่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง  ต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  เว้นแต่
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานซึ่งผู้อนุญาตกําหนด 

เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการแจ้งให้สถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ตามวรรคสอง  ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

“มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการสถานพยาบาล”  ประกอบด้วย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เป็นกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย   
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  และผู้แทนสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน)  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะจํานวนสองคน  
และผู้ประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชีพ  ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบ
วิชาชีพนั้น  จํานวนหกคน  ได้แก่  ผู้แทนแพทยสภา  ผู้แทนสภาการพยาบาล  ผู้แทนสภาเภสัชกรรม   

ผู้แทนทันตแพทยสภา  สภาวิชาชีพละหนึ่งคน  และผู้แทนสภาวิชาชีพอื่นเลือกกันเองจํานวนสองคน  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจํานวนห้าคนซึ่งในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้ดําเนินการสองคน  คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งคน  ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหน่ึงคน  และผู้แทน
องค์กรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งคน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ   
และผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินัน้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน
และให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน   

แต่ถา้วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้  ในการน้ีให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คําปรึกษา  ให้ความเห็น  และให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรี
หรือผู้อนุญาตในเร่ืองดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) การออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) การอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  การดําเนินการสถานพยาบาล  การปิด

สถานพยาบาล  หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล 
(๔) การควบคุมหรือการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการดําเนินการสถานพยาบาล 
(๕) การกําหนดลักษณะและมาตรฐาน  หรือการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้น

ตามมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และการแจ้งให้ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสถานพยาบาลดังกล่าว 
(๖) การกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  โรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อ

ที่ตอ้งเฝ้าระวังหรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  หรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล 
และการกําหนดหลักเกณฑ์การดาํเนินการในกรณีเช่นว่านั้น 

(๗) เร่ืองอื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตมอบหมาย” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๑๔/๑ สถานพยาบาลอาจจัดให้มีการศึกษา  การฝึกอบรม  การวิจัยทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข  หรือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน   

ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  แต่บุคคลเช่นว่านี้จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการตามประเภทใด  
หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ใด  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๒ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอยีดดังต่อไปนี้  ณ  สถานพยาบาลนั้น 
(๑) ชื่อสถานพยาบาล 
(๒) รายการเก่ียวกับผู้ประกอบวิชาชพีในสถานพยาบาล 
(๓) อัตราค่ารักษาพยาบาล  ค่ายาและเวชภัณฑ์  ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าบริการอื่น   

และสิทธิของผู้ป่วยที่สถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดชนิด 
หรือประเภทของการรักษาพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์  การบริการทางการแพทย์  หรือการบริการอื่น 
ของสถานพยาบาล  และสิทธิของผู้ป่วย  ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา  ๓๒  (๓) 

ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล  ค่ายาและเวชภัณฑ์  

ค่าบริการทางการแพทย์  หรือค่าบริการอื่นเกินอัตราท่ีได้แสดงไว้มิได้  และต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิ
ที่ได้แสดงไว้” 

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๓๓/๑ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  โรคติดต่ออันตราย  
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  หรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล
ตามมาตรา  ๓๖” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔ ให้ผู้ดําเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขา  

ชั้น  หรือแผน  ที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาต  หรือมิให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

(๒) ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเก่ียวกับ
การประกอบวิชาชีพของตน 

(๓) ควบคุมและดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจํานวนเตียงตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต  
เว้นแต่กรณีฉุกเฉินซึ่งหากไม่รับไว้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย 

(๔) ควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด  เรียบร้อย  ปลอดภัย  และมีลักษณะอันเหมาะสม
แก่การใช้เป็นสถานพยาบาล” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

“มาตรา ๓๖ ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มี 
การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามมาตรา  ๓๓/๑  ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยฉุกเฉิน  เพื่อให้พน้จากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของสถานพยาบาลนั้น ๆ   

เพื่อประโยชน์สาธารณะ  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้สถานพยาบาลมีหน้าที่ระดมทรัพยากร
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาหรือดําเนินการตามความเหมาะสมและความจําเป็น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการ 

เม่ือให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ถ้ามีความจําเป็นต้องส่งต่อหรือผู้ป่วย 
มีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น  ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการต้องจัดการ 
ให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคส่ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ  เก่ียวกับการประกอบกิจการ
ของสถานพยาบาล  นอกจากชื่อและที่ตั้งของสถานพยาบาลตามที่ปรากฏในใบอนุญาต  ต้องได้รับอนุมัติ
ข้อความ  เสียง  หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศจากผู้อนุญาต  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  เง่ือนไข  และค่าใช้จ่ายที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนด 
การโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ  ซึ่งชื่อ  ที่ตั้ง  หรือกิจการของสถานพยาบาล  หรือคุณวุฒิ

หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  เพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาล  
โดยใช้ข้อความ  เสียง  หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง  หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
ในสาระสําคัญเก่ียวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล  จะกระทํามิได้ 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๒๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของ 
ที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลดว้ยก็ได้” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

“มาตรา ๖๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้ระงับการโฆษณาหรือประกาศ  ทั้งนี้  
จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้ระงับการโฆษณา
หรือประกาศ  ทั้งนี้  จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผูก้ระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา ๗๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นประธานกรรมการ  

ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ  และให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่งตั้งข้าราชการของ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนหน่ึง  เป็นเลขานุการ  และอกีไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วย  ผู้วา่ราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  อัยการจังหวัด  
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการ  และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ  และอีกไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการสถานพยาบาลซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๒๔ ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการซึ่งโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ  เก่ียวกับ
สถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ต้องขออนุมัติการโฆษณาหรือการประกาศต่อ 
ผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศที่ออกตามมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และเม่ือได้ย่ืนคําขออนุมัติแล้ว
ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งจากผู้อนุญาต 

มาตรา ๒๕ บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ตอ่คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่สถานพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชน
มีทั้งสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐและสถานพยาบาลที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน  แต่กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลไม่ใช้บังคับกับสถานพยาบาลซ่ึงดําเนินการโดยภาครัฐ  จึงควรแก้ไขให้สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการ
โดยภาครัฐต้องมีลักษณะและมาตรฐานตามท่ีกําหนด  หรือผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่กําหนด  
แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถานพยาบาลให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาต
ต้องแสดงในสถานพยาบาล  และแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การดําเนินการของสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการโฆษณาสถานพยาบาล  บทกําหนดโทษ  
และองค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


