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ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2541
เปนปท่ี 53 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลอันจะเปนการจํากัด
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
ซึง่ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน
ยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เ้ี รียกวา “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ใ้ี หใชบังคับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. 2504
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“สถานพยาบาล” หมายความวา สถานทีร่ วมตลอดถึงยานพาหนะซึง่ จัดไวเพือ่ การ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรมทัง้ นี้ โดยกระทําเปนปกติธรุ ะ ไม
วาจะไดรบั ประโยชนตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึงสถานทีข่ ายยาตามกฎหมายวาดวย
ยา ซึง่ ประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ
“ผูป ว ย” หมายความวา ผูขอรับบริการในสถานพยาบาล
“ผูร บั อนุญาต” หมายความวา ผูไ ดรบั ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล
“ผูดําเนินการ” หมายความวา ผูไ ดรบั ใบอนุญาตใหดาํ เนินการสถานพยาบาล
“ผูป ระกอบวิชาชีพ” หมายความวา ผูป ระกอบโรคศิลปะ ผูป ระกอบวิชาชีพเวช
กรรม การพยาบาล การผดุงครรภ ทันตกรรม เภสัชกรรม หรือผูป ระกอบวิชาชีพอืน่
ตามทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือ
ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ ง่ึ รัฐมนตรีแตงตัง้ ใหเปนผูปฏิบัตกิ ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
“ผูอนุญาต” หมายความวา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูท ป่ี ลัดกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถานพยาบาล
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรู กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 5 พระราชบัญญัตนิ ม้ี ใิ หใชบังคับแกสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการ
บริหารสวนทองถิน่ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอืน่ ซึง่ รัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา 6 ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
และใหมอี าํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัตินย้ี กเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอืน่ ตลอดจนออก
ประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงหรือประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี เมื่อไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด 1
คณะกรรมการสถานพยาบาล
______
มาตรา 7 ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการสถานพยาบาล”
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย
อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดี
กรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และผูแ ทนสํานักคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภคเปนกรรมการโดยตําแหนง กับ
กรรมการผูทรงคุณวุฒซิ ง่ึ รัฐมนตรีแตงตัง้ ดังตอไปนี้
(1) ผูป ระกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะจํานวนสามคน และผูประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชีพ ซึง่ จัดตัง้
ขึน้ ตามกฎหมายเพือ่ ควบคุมการประกอบวิชาชีพนัน้ สภาละหนึง่ คน
(2) ผูท รงคุณวุฒอิ น่ื อีกไมเกินหาคน ซึง่ ในจํานวนนีจ้ ะตองแตงตัง้ จากผูด าํ เนิน
การอยางนอยหนึง่ คน แตไมเกินสามคน
ใหผอู าํ นวยการกองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 8 กรรมการผูท รงคุณวุฒติ ามมาตรา 7 อยูใ นตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรบั แตงตัง้ อีกได
ในกรณีทม่ี กี ารแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ อีกในระหวางทีก่ รรมการผูท รง
คุณวุฒอิ น่ื ซึง่ แตงตัง้ ไวแลวยังมีวาระอยูใ นตําแหนง ใหผไู ดรบั แตงตัง้ นัน้ อยูใ นตําแหนง
เทากับวาระทีเ่ หลืออยูข องกรรมการผูทรงคุณวุฒซิ ง่ึ ไดแตงตัง้ ไวแลวนัน้
มาตรา 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ตามมาตรา 7 พนจากตําแหนง เมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) พนจากการเปนผูป ระกอบโรคศิลปะ ผูป ระกอบวิชาชีพ ผูด าํ เนินการใน
กรณีทไ่ี ดรับแตงตัง้ ใหเปนกรรมการในฐานะนัน้

(7) ไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําสัง่ ทีช่ อบดวยกฎหมายถึงทีส่ ดุ ให
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีทก่ี รรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงกอนวาระ ใหรฐั มนตรีแตงตัง้ ผูอ น่ื
เปนกรรมการแทนและใหกรรมการซึ่งไดรบั แตงตัง้ แทนอยูใ นตําแหนงเทากับวาระทีเ่ หลือยู
ของกรรมการซึง่ ตนแทน แตถา วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถงึ เกาสิบวัน
จะไมแตงตั้งก็ได
มาตรา 10 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวากึง่
หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูใ นทีป่ ระชุม ใหทป่ี ระชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมใหถอื เสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ ใหมเี สียงหนึง่ ใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่
เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 11 คณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษา ใหความเห็นและใหคาํ แนะนําแก
รัฐมนตรีหรือผูอ นุญาตในเรือ่ งดังตอไปนี้
(1) การออกกฎกระทรวง หรือประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(2) การอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล การดําเนินการสถานพยาบาล
การปดสถานพยาบาล หรือการเพิกถอนใบอนุญาต
(3) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล
(4) การควบคุมหรือการพิจารณาเรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับการดําเนินการ
สถานพยาบาล
(5) เรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีร่ ฐั มนตรีหรือผูอ นุญาตมอบหมาย
มาตรา 12 คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ ยูใ นขอบเขตแหงหนาทีข่ องคณะกรรมการได
ใหนํามาตรา 10 มาใชบงั คับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 13 ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี คณะกรรมการและคณะ

อนุกรรมการทีแ่ ตงตัง้ ขึน้ ตามมาตรา 12 มีอาํ นาจออกคําสัง่ เปนหนังสือเรียกใหบคุ คลหนึง่
บุคคลใดมาใหถอ ยคําหรือใหสง เอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วของหรือสิง่ ใดมาเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาได
หมวด 2
การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล
_______
มาตรา 14 สถานพยาบาลมี 2 ประเภท ดังตอไปนี้
(1) สถานพยาบาลประเภททีไ่ มรับผูป ว ยไวคา งคืน
(2) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน
ลักษณะของสถานพยาบาลแตละประเภทตามวรรคหนึง่ และลักษณะการใหบริการ
ของสถานพยาบาลใหเปนไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 15 ใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอาํ นาจประกาศกําหนด
มาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล
มาตรา 16 หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เวนแตไดรบั ใบอนุญาต
จากผูอนุญาต
การขอ การออกใบอนุญาต และการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 17 ผูข อรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละ
ไมมลี กั ษณะตองหามดังนี้
(1) มีอายุไมตาํ่ กวายีส่ บิ ปบริบรู ณ
(2) มีถน่ิ ทีอ่ ยูใ นประเทศไทย
(3) ไมเคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําสัง่ ทีช่ อบดวยกฎหมายถึงทีส่ ดุ
ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(4) ไมเปนโรคตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(6) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีทน่ี ติ บิ คุ คลเปนผูข อรับอนุญาต ผูจ ดั การหรือผูแ ทนของนิตบิ คุ คลนัน้ ตองมี

คุณสมบัติ และไมมลี กั ษณะตองหามตามวรรคหนึง่ ดวย
มาตรา 18 ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู
อนุญาต จะตองปรากฏวาผูข อรับใบอนุญาตไดจดั ใหมกี รณีดงั ตอไปนี้โดยถูกตองครบถวน
แลว
(1) มีแผนงานการจัดตัง้ สถานบาลทีไ่ ดรับอนุมตั แิ ลวตามหลักเกณฑ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
(2) มีสถานพยาบาลตามลักษณะที่กาํ หนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 14
(3) มีเครือ่ งมือ เครื่องใช เวชภัณฑหรือยานพาหนะทีจ่ าํ เปนประจําสถาน
พยาบาลนัน้ ตามชนิดและจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) มีผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(5) ชื่อสถานพยาบาลตองเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เพือ่ ประโยชนแหงการคุม ครองผูบ ริโภคดานบริการทางสาธารณสุข รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะอนุญาตให
ตัง้ หรือมีบริการทางการแพทยบางประเภทในสถานพยาบาลในทองทีใ่ ดทองทีห่ นึง่ ได
มาตรา 19 ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใหใชไดจนถึงวันสิน้ ปปฏิทนิ
ของปทส่ี ิบนับแตปทอ่ี อกใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาต ใหยน่ื คําขอกอนใบอนุญาตสิน้ สุด เมื่อไดยื่นคําขอแลว ให
ผูรับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลตอไปได จนกวาผูอ นุญาตจะสัง่ ไมอนุญาตให
ตออายุ
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 20 ผูร บั อนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธกี าร และอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยงั ประกอบกิจการ ถามิไดชําระคาธรรมเนียมภายใน
เวลาทีก่ าํ หนด ใหชาํ ระเงินเพิม่ อีกรอยละหาตอเดือน และถายังไมยนิ ยอมชําระคาธรรมเนียม
และเงินเพิม่ หลังจากพนกําหนดหกเดือนใหผอู นุญาตดําเนินการตามมาตรา 49 ตอไป
มาตรา 21 การโอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลใหแกบุคคล ซึง่ มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17 ใหกระทําได เมือ่ ไดรบั อนุญาตจากผู

อนุญาต
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข
ทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 22 ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลแสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสาม
สิบวันนับแตวนั ทีผ่ รู ับอนุญาตตาย เพื่อขอประกอบกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป
เมือ่ ผูอ นุญาตตรวจสอบแลววาบุคคลนัน้ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหามตามมาตรา 7
ก็ใหผแู สดงความจํานงนัน้ ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตนัน้ สิ้นอายุ ในกรณี
เชนวานีใ้ หถอื วา ผูแ สดงความจํานงเปนผูร บั อนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ตัง้ แตวนั ทีผ่ รู บั
อนุญาตตาย
การแสดงความจํานงและการตรวจสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข
ทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 23 ผูร บั อนุญาตตองจัดใหมผี ดู าํ เนินการคนหนึง่ เปนผูม หี นาทีค่ วบคุม ดูแล
และรับผิดชอบในการดําเนินการสถานพยาบาล
มาตรา 24 หามมิใหบุคคลใดดําเนินการสถานพยาบาล เวนแตไดรบั ใบอนุญาตจากผู
อนุญาต
การขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี ารและ เงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 25 ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหดาํ เนินการสถานพยาบาลของผูอ นุญาต
จะตองปรากฏวาผูข อรับใบอนุญาต
(1) เปนผูป ระกอบโรคศิลปะ ผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป ระกอบวิชาชีพการ
ผดุงครรภ ผูป ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือผูป ระกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม แตบคุ คลเชนวานัน้ จะไดรบั อนุญาตใหเปนผูด าํ เนินการตามประเภทใด หรือ
สถานพยาบาลทีใ่ หบริการทางการแพทยใดใหเปนไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
(2) ไมเปนผูด าํ เนินการอยูก อ นแลวสองแหง แตในกรณีทเ่ี ปนผูด ําเนินการ
ประเภททีร่ ับผูป ว ยไวคา งคืนอยูแ ลวแหงหนึง่ จะอนุญาตใหเปนผูด าํ เนินการประเภททีร่ ับ
ผูปวยไวคางคืนอีกแหงหนึ่งไมได
(3) เปนผูที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด

มาตรา 26 ถาผูด าํ เนินการพนจากหนาทีห่ รือไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดเกินเจ็ดวัน
ผูร บั อนุญาตอาจมอบหมายใหบคุ คลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา 25 ดําเนินการแทนไดไม
เกินเกาสิบวัน ในกรณีเชนวานีใ้ หผไู ดรบั มอบหมายใหดาํ เนินการแทนแจงเปนหนังสือใหผู
อนุญาตทราบภายในสามวัน นับแตวนั ทีเ่ ขาดําเนินการแทน
ผูร บั มอบหมายใหดําเนินการแทนตามวรรคหนึง่ ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เชนเดียวกับผูด าํ เนินการ
มาตรา 27 ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ และผูป ระกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลแหง
หนึง่ ๆ จะเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได
มาตรา 28 ใบอนุญาตใหดาํ เนินการสถานพยาบาลใหใชไดจนถึงวันสิน้ ปปฏิทนิ ของ
ปทส่ี องนับแตปทอ่ี อกใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาต ใหยน่ื คําขอกอนใบอนุญาตสิน้ อายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวให
ผูน น้ั ดําเนินการสถานพยาบาลตอไปไดจนกวาผูอ นุญาตจะสัง่ ไมอนุญาตใหตอ อายุ
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 29 ในกรณีท่ีผอู นุญาตไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาต
ผูข อรับใบอนุญาตหรือผูข อตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี มีสทิ ธิอทุ ธรณเปนหนังสือตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาต
ใหตอ อายุใบอนุญาต
คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีใหเปนทีส่ ดุ
ในกรณีทผ่ี อู นุญาตไมอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาต กอนทีร่ ฐั มนตรีจะมีคาํ วินจิ ฉัย
อุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมอี าํ นาจสัง่ อนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือ
ดําเนินการสถานพยาบาล แลวแตกรณี ไปพลางกอนได เมือ่ ผูข อตออายุใบอนุญาตรองขอ
มาตรา 30 ในกรณีทใ่ี บอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผรู บั อนุญาต
หรือผูดําเนินการ แลวแตกรณี แจงตอผูอ นุญาตและยืน่ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั ทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข
ทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา 31 ผูร บั อนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในทีเ่ ปดเผยและเห็นไดงา ย ณ
สถานพยาบาลนัน้
มาตรา 32 ผูร บั อนุญาตตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ ในที่เปดเผยและเห็นได
งาย ณ สถานพยาบาลนัน้
(1) ชื่อสถานพยาบาล
(2) รายการเกี่ยวกับผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ
ทันตกรรม เภสัชกรรม หรือผูป ระกอบโรคศิลปะ ซึง่ ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนัน้
(3) อัตราคารักษาพยาบาล คาบริการและสิทธิของผูป ว ยทีส่ ถานพยาบาลตอง
แสดงตามมาตรา 33 วรรคหนึง่
การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข
ทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 33 รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอาํ นาจประกาศกําหนดชนิด
หรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอืน่ ของสถานพยาบาลและสิทธิของผูป ว ยซึ่ง
ผูร บั อนุญาตจะตองแสดงตามมาตรา 32 (3)
ผูร บั อนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมใหมกี ารเรียกเก็บคารักษาพยาบาลหรือคาบริการ
อืน่ เกินอัตราทีไ่ ดแสดงไวมไิ ด และจะตองใหการบริการแกผูปวยตามสิทธิที่ไดแสดงไว
มาตรา 34 ใหผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) ควบคุมและดูแลมิใหผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิด
ไปจากสาขา ชั้น หรือแผน ทีผ่ รู บั อนุญาตไดแจงไวในการขอรับใบอนุญาต หรือมิให
บุคคลอื่นซึ่งมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
(2) ควบคุมและดูแลใหผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายวาดวย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม หรือกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพเภสัชกรรม แลวแตกรณี
(3) ควบคุมและดูแลมิใหมกี ารรับผูป ว ยไวคา งคืนเกินจํานวนเตียงตามทีก่ าํ หนด
ไวในใบอนุญาต เวนแตกรณีฉกุ เฉินซึ่งหากไมรบั ไวอาจเกิดอันตรายแกผปู ว ย
(4) ควบคุมดูแลสถานพยาบาลใหสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย และมีลกั ษณะอัน
เหมาะสมแกการใชเปนสถานพยาบาล

มาตรา 35 ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน ดังนี้
(1) จัดใหมีผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนด
ในกฎกระทรวงตลอดเวลาทําการ
(2) จัดใหมเี ครือ่ งมือ เครื่องใช ยา และเวชภัณฑที่จําเปนประจําสถาพยาบาลนั้น
ตามชนิดทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
(3) จัดใหมแี ละรายงานหลักฐานเกีย่ วกับผูป ระกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและ
ผูป ว ย และเอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง โดยตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพทีต่ รวจสอบไดไมนอ ยกวาหาป
นับแตวนั ทีจ่ ดั ทํา
(4) ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบริการที่รฐั มนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 15
มาตรา 36 ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการของสถานพยาบาลตองควบคุมและดูแลใหมี
การชวยเหลือเยียวยาแกผปู ว ย ซึง่ อยูใ นสภาพอันตรายและจําเปนตองไดรับการรักษา
พยาบาลโดยฉุกเฉิน เพื่อใหผูปวยพนจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภท
ของสถานพยาบาลนัน้ ๆ
เมือ่ ใหการชวยเหลือเยียวยาแกผปู ว ยตามวรรคหนึง่ แลว ถามีความจําเปนตองสงตอ
หรือผูป ว ยมีความประสงคจะไปรับการรักษาพยาบาลทีส่ ถานพยาบาลอืน่ ผูร บั อนุญาตและ
ผูด าํ เนินการตองจัดการใหมกี ารจัดสงตอไปยังสถานพยาบาลอืน่ ตามความเหมาะสม
มาตรา 37 ผูร บั อนุญาตและผูด าํ เนินการตองควบคุมดูแลมิใหมกี ารใชหรือยินยอมให
ผูอ น่ื ใชสถานพยาบาลประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทหรือผิดลักษณะการให
บริการตามทีร่ ะบุไวในใบอนุญาต
มาตรา 38 หามมิใหผรู บั อนุญาตหรือผูด าํ เนินการโฆษณาหรือประกาศหรือยินยอม
ใหผอู น่ื โฆษณาหรือประกาศดวยประการใด ๆ ซึ่งชื่อ ทีต่ ง้ั หรือกิจการของสถานพยาบาล
หรือคุณวุฒิ หรือความสามารถของผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเพื่อชักชวนใหมีผู
มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตน โดยใชขอ ความอันเปนเท็จหรือโออวดเกินความ
จริง หรือนาจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกีย่ วกับการประกอบกิจการของ
สถานพยาบาล
ผูอ นุญาตจะประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขสําหรับการโฆษณาตาม

ความในวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา 39 ในกรณีทม่ี กี ารโฆษณาหรือประกาศฝาฝนมาตรา 38 ผูอนุญาตมีอํานาจสั่ง
เปนหนังสือใหผโู ฆษณาหรือประกาศระงับการกระทําดังกลาวได
มาตรา 40 ในกรณีทผ่ี รู บั อนุญาตประสงคจะเปลีย่ นแปลงการประกอบกิจการของ
สถานพยาบาลใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือกอสรางอาคารขึ้นใหม หรือ
ดัดแปลงอาคารเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใชในการประกอบกิจการสถาน
พยาบาลใหกระทําไดเมือ่ ไดรบั อนุญาตจากผูอ นุญาต
การขอและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 41 ในกรณีทผ่ี รู บั อนุญาตประสงคจะยายสถานพยาบาลไปประกอบกิจการที่
อืน่ ใหดาํ เนินการเสมือนเปนผูข ออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม
มาตรา 42 เมือ่ มีการเปลี่ยนตัวผูป ระกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ตามมาตรา 18 (4)
ผูร บั อนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหผอู นุญาตทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวนั ทีม่ ี
การเปลี่ยนนัน้
มาตรา 43 ภายใตบังคับมาตรา 18 (5) การเปลีย่ นชือ่ สถานพยาบาลตองไดรบั อนุญาต
จากผูร บั อนุญาต
มาตรา 44 ผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกกิจการสถานพยาบาล ตองแจงเปนหนังสือ
และจัดทํารายงานทีจ่ ะปฏิบตั เิ กี่ยวกับผูป ว ยใหผอู นุญาตทราบลวงหนาไมนอ ยกวาสิบหาวัน
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
เมือ่ ไดรบั แจงตามวรรคหนึง่ ผูอ นุญาตมีอาํ นาจสัง่ ใหผรู บั อนุญาตตองปฏิบตั อิ ยาง
หนึง่ อยางใดกอนเลิกกิจการก็ได ทัง้ นี้ โดยใหพจิ ารณาถึงประโยชนและสวนไดเสียของ
ผูป ว ยในสถานพยาบาลนั้นเปนสําคัญ
มาตรา 45 ใหผูอนุญาตจัดใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาล
และการประกอบกิจการของสถานพยาบาลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ โ้ี ดยสม่าํ เสมอ
ในการนีถ้ า พบวาสถานพยาบาลตลอดจนเครือ่ งมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑของสถาน

พยาบาลนัน้ มีลกั ษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูท ่ีอยูใ นสถานพยาบาลหรือผูท อ่ี ยูใ กลเคียง
กับสถานพยาบาล ผูอ นุญาตมีอาํ นาจออกคําสัง่ ใหผรู บั อนุญาตแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดได
ใหนํามาตรา 53 และมาตรา 55 มาใชบงั คับโดยอนุโลม
หมวด 3
พนักงานเจาหนาที่
______
มาตรา 46 ในการปฏิบตั หิ นาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในอาคารสถานทีห่ รือยานพาหนะทีพ่ นักงานเจาหนาที่มเี หตุอนั ควร
สงสัยวาเปนสถานพยาบาลทีไ่ มไดรบั อนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(2) เขาไปในสถานพยาบาลในระหวางเวลาทําการเพือ่ ตรวจสอบและควบคุมให
การเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(3) มีหนังสือเรียกผูร ับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล หรือเจาหนาทีข่ องสถานพยาบาลมาใหถอ ยคําหรือชีแ้ จงหรือใหสง เอกสาร
หรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วของมาเพือ่ ประกอบการพิจารณา
(4) ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิง่ ของทีเ่ กี่ยวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี เพือ่ เปนหลักฐานในการดําเนินคดี
ในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องพนักงานเจาหนาทีต่ ามวรรคหนึง่ ใหผูรับอนุญาต
ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เจาหนาทีข่ องสถานพยาบาล หรือบุคคล
ซึง่ อยูใ นสถานพยาบาลนั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 47 ในการปฏิบตั หิ นาที่ พนักงานเจาหนาทีต่ อ งแสดงบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูอนุญาตและพนักงานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 4
การปดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต
______
มาตรา 49 เมือ่ ปรากฏวาผูร บั อนุญาตหรือผูด ําเนินการปฏิบตั ไิ มถูกตองตามพระราช
บัญญัตนิ ้ี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการแลวแตกรณี
ระงับหรือปฏิบตั ใิ หถกู ตองภายในระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร แตทง้ั นีไ้ มเปนเหตุลบลาง
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 50 ในกรณีทผ่ี รู บั อนุญาตหรือผูด าํ เนินการ กระทําการหรือละเวนกระทําการ
อยางใด ๆ จนเปนเหตุใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกผทู ่ี
อยูใ นสถานพยาบาล หรือผูท อ่ี ยูใ กลเคียงกับสถานพยาบาล หรือไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของผู
อนุญาตตามมาตรา 45 หรือไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของพนักงานเจาหนาทีต่ ามมาตรา 49 ใหผู
อนุญาตมีอาํ นาจออกคําสัง่ ปดสถานพยาบาลเปนการชัว่ คราวจนกวาจะไดดาํ เนินการใหถกู
ตองภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ถาผูร บั อนุญาตหรือผูด าํ เนินการไดดาํ เนินการใหถกู ตองภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
แลว ใหผูอนุญาตสั่งเพิกถอนคําสั่งปดสถานพยาบาล
มาตรา 51 ในกรณีทผ่ี รู บั อนุญาตหรือผูด าํ เนินการขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะตอง
หามตามมาตรา 17 หรือมาตรา 25 แลวแตกรณี หรือถาผูร บั อนุญาตหรือผูด าํ เนินการไม
ดําเนินการใหถกู ตองภายในระยะเวลาทีผ่ อู นุญาตกําหนดตามมาตรา 50 ใหผอู นุญาตโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได
ถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราช
บัญญัตนิ ้ี และผูอ นุญาตเห็นวาเปนกรณีรา ยแรงอันอาจมีผลกระทบกระเทือนตอการรักษา
พยาบาลผูป ว ยตอไป ใหผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตของผูน น้ั ได
มาตรา 52 เพือ่ ประโยชนในการคุม ครองดูแลผูป ว ยในสถานพยาบาลในกรณีท่ี
(1) ผูร บั อนุญาตตาย และไมมีผแู สดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการหรือผู
แสดงความจํานงนั้น ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหาม ทัง้ นี้ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นมาตรา 22
(2) ผูอ นุญาตมีคาํ สัง่ ปดสถานพยาบาลเปนการชัว่ คราวตามมาตรา 50 หรือมีคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 51

ผูอนุญาตอาจมีคําสัง่ ใหสถานพยาบาลนั้น อยูใ นความควบคุมของคณะกรรมการเพือ่
ดําเนินการใด ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควรได
มาตรา 53 คําสัง่ ของพนักงานเจาหนาทีต่ ามมาตรา 49 หรือของผูอ นุญาตตามมาตรา
50 หรือมาตรา 51 ใหทาํ เปนหนังสือสงทางไปรษณียล งทะเบียนใหผรู ับอนุญาตหรือผู
ดําเนินการ ณ ภูมลิ าํ เนาของผูน น้ั แลวแตกรณี ถาไมพบตัวหรือไมยอมรับคําสัง่ ดังกลาว
ใหจดั การปดคําสัง่ ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงา ย ณ สถานพยาบาล และใหถือวาผูนั้นได
ทราบคําสัง่ นัน้ แลวตัง้ แตวนั ทีป่ ด คําสัง่
คําสั่งของผูอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือ โดยวิธอี น่ื ใดอีก
ดวยก็ได
มาตรา 54 ผูใ ดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลวจะขอรับใบอนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะ
พนกําหนดสองปนบั แตวันทีถ่ กู เพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 55 คําสัง่ ของพนักงานเจาหนาทีต่ ามมาตรา 49 หรือของผูอ นุญาตตามมาตรา
50 หรือมาตรา 51 ผูท ไ่ี ดรบั คําสัง่ มีสทิ ธิอทุ ธรณตอ รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่
ทราบคําสั่ง
คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีใหเปนทีส่ ดุ
หมวด 5
บทกําหนดโทษ
______
มาตรา 56 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา 13 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทัง้ จํา
ทัง้ ปรับ
มาตรา 57 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 วรรคหนึง่ หรือมาตรา 24 วรรคหนึง่ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ และศาลจะสัง่ ริบ
บรรดาสิง่ ของทีใ่ ชในการประกอบกิจการสถานพยาบาลดวยก็ได
มาตรา 58 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา 39 หรือมาตรา 45 หรือ

คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 49 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 59 ผูร บั อนุญาตผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 40
หรือมาตรา 43 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่ หมื่นบาท
มาตรา 60 ผูร บั อนุญาตผูใ ดประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยมิไดจดั ใหมผี ู
ดําเนินการตามมาตรา 23 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีห่ มืน่
บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 61 ผูใดมีหนาที่ตองแจงใหผูอนุญาตทราบ แตไมแจงภายในกําหนดเวลาตาม
มาตรา 26 มาตรา 30 มาตรา 42 หรือมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่
หมื่นบาท
มาตรา 62 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 33 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมืน่ บาท
มาตรา 63 ผูด าํ เนินการผูใ ดไมปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปตามมาตรา 34 (1) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีห่ มืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 64 ผูด าํ เนินการผูใ ดไมปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปตาม มาตรา 34 (3) หรือ (4)
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท
มาตรา 65 ผูร บั อนุญาตหรือผูด าํ เนินการผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 34 (2)
หรือมาตรา 35 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จํา
ทัง้ ปรับ
มาตรา 66 ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีห่ มืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 67 ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา 37 ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองหมืน่ บาท

มาตรา 68 ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา 38 ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองหมืน่ บาท และใหปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมืน่ บาทนับแตวนั ทีฝ่ า ฝน ทัง้ นี้
จนกวาจะระงับการโฆษณาดังกลาว
มาตรา 69 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา 44 วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 70 ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เจาหนาที่
ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึง่ อยูใ นสถานพยาบาล ผูใดไมอํานวยความสะดวกใหแก
พนักงานเจาหนาทีใ่ นการปฏิบตั กิ ารตามหนาทีต่ ามมาตรา 46 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองพันบาท
มาตรา 71 ผูใ ดประกอบกิจการสถานพยาบาลในระหวางทีส่ ถานพยาบาลนัน้ ถูกสัง่
ปดชัว่ คราวตามมาตรา 50 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีห่ มืน่ บาท
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ และใหปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมืน่ บาทตลอดเวลาที่ยงั ฝาฝน
มาตรา 72 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการในการ
ดําเนินการตามมาตรา 52 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือน หรือปรับไมเกินสองพัน
บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 73 ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล หรือ
เจาหนาที่ของสถานพยาบาลผูใด จัดทําหรือยินยอมใหผอู น่ื จัดทําหลักฐานเกีย่ วกับคารักษา
พยาบาลและคาบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค เอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล หรือเอกสารกรณีอน่ื อันเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลอันเปนเท็จ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีห่ มืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 74 ในกรณีทผ่ี กู ระทําความผิดซึง่ ตองรับโทษตามพระราชบัญญัตนิ เ้ี ปนนิติ
บุคคลกรรมการผูจ ดั การ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัตไิ วสาํ หรับ
ความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสจู นไดวา การกระทําของนิตบิ คุ คลนัน้ ไดกระทําโดยตนมิไดรู
เห็นหรือยินยอม

มาตรา 75 ใหรฐั มนตรีมอี าํ นาจแตงตัง้ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพ
มหานครและในสวนภูมิภาคไดตามความเหมาะสม โดยใหประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิ
จํานวนสามคนในจํานวนนีจ้ ะตองแตงตัง้ จากผูท รงคุณวุฒดิ า นกฎหมายอยางนอยหนึง่ คน
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ท้ี ม่ี โี ทษปรับสถานเดียวหรือทีม่ โี ทษจําคุกไม
เกินหนึง่ ป ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมอี าํ นาจเปรียบเทียบปรับได ถาเห็นวาผูต อ งหา
ไมควรถูกฟองรองหรือไดรบั โทษถึงจําคุก ในการนีค้ ณะกรรมการเปรียบเทียบคดีอาจมอบ
หมายใหพนักงานเจาหนาทีเ่ ปนผูท าํ การเปรียบเทียบปรับแทนสําหรับคดีทม่ี ีโทษปรับสถาน
เดียวตามทีเ่ ห็นสมควรก็ได
เมือ่ ผูต อ งหาไดเสียคาปรับตามทีเ่ ปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันทีม่ กี าร
เปรียบเทียบปรับใหถอื วาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ในกรณีทพ่ี นักงานสอบสวนพบวาผูใ ดกระทําความผิดทีม่ อี ตั ราโทษตามวรรคสอง
และผูน น้ั ยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแตวนั ทีผ่ นู น้ั แสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ
บทเฉพาะกาล
________
มาตรา 76 ใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล และใบอนุญาตใหดําเนินการสถาน
พยาบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 ใหถอื วาเปนใบอนุญาตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตใหดาํ เนินการสถานพยาบาลที่ออกตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี และใหใชไดจนถึงวันสิน้ ปปฏิทนิ ของปทพ่ี ระราชบัญญัตนิ ม้ี ผี ลใชบงั คับ
มาตรา 77 บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตสิ ถาน
พยาบาล พ.ศ. 2504 และยังใชบงั คับอยูใ นวันพระราชบัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับ ใหยงั คงใชบงั คับ
ไดตอ ไปเพียงเทาทีไ่ มขดั หรือแยงกับพระราชบัญญัตนิ ้ี ทัง้ นี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือ
ประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ผูร บั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
อัตราคาธรรมเนียม
_______

1. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล
ประเภททีไ่ มรบั ผูป วยไวคา งคืน
ฉบับละ 1,000 บาท
2. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล
ประเภททีร่ ับผูป ว ยไวคา งคืน
(ก) ไมเกิน 10 เตียง
ฉบับละ 2,000 บาท
(ข) เกิน 10 เตียง แตไมเกิน 25 เตียง
ฉบับละ 5,000 บาท
(ค) เกิน 25 เตียง แตไมเกิน 50 เตียง
ฉบับละ 10,000 บาท
(ง) เกิน 50 เตียง แตไมเกิน 100 เตียง
ฉบับละ 20,000 บาท
(จ) เกิน 100 เตียง
ฉบับละ 20,000 บาท และ
ใหคิดคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสําหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ 100 บาท
3. ใบอนุญาตใหดาํ เนินการสถานพยาบาล
ประเภททีไ่ มรบั ผูป วยไวคา งคืน
ฉบับละ 500 บาท
4. ใบอนุญาตใหดาํ เนินการสถานพยาบาล
ประเภททีร่ ับผูป ว ยไวคา งคืน
(ก) ไมเกิน 10 เตียง
ฉบับละ 1,000 บาท
(ข) เกิน 10 เตียง แตไมเกิน 25 เตียง
ฉบับละ 2,500 บาท
(ค) เกิน 25 เตียง แตไมเกิน 50 เตียง
ฉบับละ 5,000 บาท
(ง) เกิน 50 เตียง แตไมเกิน 100 เตียง
ฉบับละ 10,000 บาท
(จ) เกิน 100 เตียง
ฉบับละ 10,000 บาท และ
ใหคดิ คาธรรมเนียมเพิม่ ขึน้ สําหรับทีเ่ กิน 100 เตียง เตียงละ 50 บาท
5. การตออายุใบอนุญาต ครัง้ ละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนัน้ ๆ แตละฉบับ
6. ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 200 บาท
7. การเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนุญาต
ครัง้ ละ 100 บาท
8. คาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล ปละ 10,000 บาท
_____________________________
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลไดใชบงั คับตัง้ แต พ.ศ. 2504 นั้น ไมเหมาะสมกับสถานการณปจ จุบนั และไม
สอดคลองกับลักษณะการประกอบกิจการของสถานพยาบาลปจจุบัน สมควรทีจ่ ะดําเนินการ
ควบคุมกิจการสถานพยาบาลเพื่อใหความคุมครองประชาชนผูรับบริการจากสถานพยาบาล
มากยิง่ ขึน้ ในเรือ่ งเกีย่ วกับการอนุญาตใหประกอบกิจการ การเลิก การยาย การปดสถาน

พยาบาล การเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณากิจการของสถานพยาบาล ตลอดจนกําหนด
อํานาจหนาทีข่ องพนักงานเจาหนาทีใ่ นการควบคุมดูแลสถานพยาบาลและกําหนดหนาที่
ของผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทัง้ ใหมกี ารกําหนด
จํานวนสถานพยาบาลทีจ่ ะใหจดั ตัง้ ไดหรือมีบริการทางการแพทยบางชนิดในทองทีใ่ ด
ทองทีห่ นึ่งได เพือ่ ใหมกี ารประกอบกิจการในลักษณะทีใ่ หบริการทางสาธารณสุขทีเ่ ปน
ประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลให
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตอง ตราพระราชบัญญัติน้ี

