
 
พระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 

______ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2541 
เปนปท่ี 53 ในรัชกาลปจจุบัน 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ  ใหประกาศวา 
          โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลอันจะเปนการจํากัด
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  
 ซ่ึงมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน 
ยอมของรัฐสภา  ดังตอไปนี ้
 
          มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ. 2541” 
 
          มาตรา 2  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 
          
          มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 
 
          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 
          “สถานพยาบาล” หมายความวา  สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะซ่ึงจัดไวเพ่ือการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  การประกอบวิชาชีพ       
เวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม  การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  หรือการประกอบ



วิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรมท้ังน้ี  โดยกระทําเปนปกติธุระ  ไม
วาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม  แตไมรวมถึงสถานท่ีขายยาตามกฎหมายวาดวย
ยา  ซ่ึงประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 
          “ผูปวย” หมายความวา ผูขอรับบริการในสถานพยาบาล 
          “ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
          “ผูดําเนินการ” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
          “ผูประกอบวิชาชีพ” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  การพยาบาล  การผดุงครรภ  ทันตกรรม  เภสัชกรรม  หรือผูประกอบวิชาชีพอ่ืน
ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล  หรือ
ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
          “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหเปนผูปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
          “ผูอนุญาต” หมายความวา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูท่ีปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมาย 
          “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถานพยาบาล 
          “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
          มาตรา 5  พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของกระทรวง  ทบวง  กรม 
 กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  สุขาภิบาล  องคการ
บริหารสวนทองถ่ิน  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 
          มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี  ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัติน้ียกเวนคาธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอ่ืนตลอดจนออก
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
          กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี  เมื่อไดประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
                                      

 
 



หมวด 1 
คณะกรรมการสถานพยาบาล 

______ 
          มาตรา 7  ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา  “คณะกรรมการสถานพยาบาล” 
 ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการแพทย 
อธิบดีกรมอนามัย  อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย   อธิบดี
กรมสุขภาพจิต  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  และผูแทนสํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนกรรมการโดยตําแหนง  กับ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  ดังตอไปน้ี 
                 (1)  ผูประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะจํานวนสามคน  และผูประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชพี  ซ่ึงจัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมายเพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพน้ันสภาละหน่ึงคน 
                 (2)  ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินหาคน  ซ่ึงในจํานวนน้ีจะตองแตงต้ังจากผูดําเนิน 
การอยางนอยหน่ึงคน  แตไมเกินสามคน 
          ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
          มาตรา 8  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7  อยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ  อาจไดรับแตงต้ังอีกได 
          ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอีกในระหวางท่ีกรรมการผูทรง 
คุณวุฒิอ่ืนซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังน้ันอยูในตําแหนง
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลวน้ัน 
 
          มาตรา 9  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา 7  พนจากตําแหนง  เม่ือ 
                 (1)  ตาย 
                 (2)  ลาออก 
                 (3)  รัฐมนตรีใหออก 
                 (4)  เปนบุคคลลมละลาย 
                 (5)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
                 (6)  พนจากการเปนผูประกอบโรคศิลปะ  ผูประกอบวิชาชีพ  ผูดําเนินการใน
กรณีท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการในฐานะน้ัน 



                 (7)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายถึงท่ีสุดให
จําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูอ่ืน
เปนกรรมการแทนและใหกรรมการซ่ึงไดรับแตงต้ังแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลือยู
ของกรรมการซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวัน
จะไมแตงตั้งก็ได 
 
          มาตรา 10  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
          ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุม  ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม 
          การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง
เปนเสียงชี้ขาด 
 
          มาตรา 11  คณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษา  ใหความเห็นและใหคาํแนะนําแก
รัฐมนตรีหรือผูอนุญาตในเร่ืองดังตอไปน้ี 
                 (1)  การออกกฎกระทรวง  หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
                 (2)  การอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล  การดําเนินการสถานพยาบาล 
 การปดสถานพยาบาล  หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
                 (3)  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล 
                 (4)  การควบคุมหรือการพิจารณาเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินการ
สถานพยาบาล 
                 (5)  เร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีหรือผูอนุญาตมอบหมาย 
 
          มาตรา 12  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีอยูในขอบเขตแหงหนาท่ีของคณะกรรมการได 
          ใหนํามาตรา 10 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
          มาตรา 13  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี  คณะกรรมการและคณะ 



อนุกรรมการท่ีแตงต้ังข้ึนตามมาตรา 12 มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหน่ึง
บุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของหรือส่ิงใดมาเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาได 
                                            

หมวด 2 
การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล 

_______ 
 

          มาตรา 14  สถานพยาบาลมี 2 ประเภท  ดังตอไปน้ี 
                 (1)  สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน 
                 (2)  สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน 
          ลักษณะของสถานพยาบาลแตละประเภทตามวรรคหน่ึงและลักษณะการใหบริการ
ของสถานพยาบาลใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 15  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด
มาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล 
 
          มาตรา 16  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล  เวนแตไดรับใบอนุญาต
จากผูอนุญาต 
          การขอ  การออกใบอนุญาต  และการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดให
เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 17  ผูขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล  ตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามดังน้ี 
                 (1)  มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
                 (2)  มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย     
                 (3)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายถึงท่ีสุด
ใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
                 (4)  ไมเปนโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 (5)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 (6)  ไมเปนบุคคลวิกลจริต  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
          ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขอรับอนุญาต  ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลน้ันตองมี



คุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหน่ึงดวย 
 
          มาตรา 18  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู
อนุญาต  จะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาตไดจัดใหมีกรณีดังตอไปน้ีโดยถูกตองครบถวน
แลว 
                 (1)  มีแผนงานการจัดต้ังสถานบาลท่ีไดรับอนุมัติแลวตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ 
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                 (2)  มีสถานพยาบาลตามลักษณะท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 14 
                 (3)  มีเคร่ืองมือ  เครื่องใช  เวชภัณฑหรือยานพาหนะท่ีจําเปนประจําสถาน 
พยาบาลน้ัน  ตามชนิดและจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                 (4)  มีผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
                 (5)  ชื่อสถานพยาบาลตองเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
          เพ่ือประโยชนแหงการคุมครองผูบริโภคดานบริการทางสาธารณสุข  รัฐมนตรีโดย
คําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะอนุญาตให
ต้ัง  หรือมีบริการทางการแพทยบางประเภทในสถานพยาบาลในทองท่ีใดทองท่ีหน่ึงได 
 
          มาตรา 19  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใหใชไดจนถึงวันส้ินปปฏิทิน
ของปท่ีสิบนับแตปท่ีออกใบอนุญาต 
          การขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินสุด  เมื่อไดยื่นคําขอแลว  ให
ผูรับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลตอไปได  จนกวาผูอนุญาตจะส่ังไมอนุญาตให
ตออายุ 
          การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 20  ผูรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาท่ียังประกอบกิจการ  ถามิไดชําระคาธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกําหนด ใหชําระเงินเพ่ิมอีกรอยละหาตอเดือน และถายังไมยินยอมชําระคาธรรมเนียม
และเงินเพ่ิมหลังจากพนกําหนดหกเดือนใหผูอนุญาตดําเนินการตามมาตรา 49 ตอไป 
 
          มาตรา 21  การโอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลใหแกบุคคล  ซ่ึงมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17 ใหกระทําได  เม่ือไดรับอนุญาตจากผู



อนุญาต 
        
          การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 22  ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลแสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสาม 
สิบวันนับแตวันท่ีผูรับอนุญาตตาย  เพื่อขอประกอบกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป     
เม่ือผูอนุญาตตรวจสอบแลววาบุคคลน้ันมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7  
 ก็ใหผูแสดงความจํานงน้ันประกอบกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตน้ันส้ินอายุ  ในกรณี
เชนวาน้ีใหถือวา  ผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี  ต้ังแตวันท่ีผูรับ
อนุญาตตาย 
          การแสดงความจํานงและการตรวจสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 23  ผูรับอนุญาตตองจัดใหมีผูดําเนินการคนหน่ึง  เปนผูมีหนาท่ีควบคุม  ดูแล
และรับผิดชอบในการดําเนินการสถานพยาบาล 
 
          มาตรา 24  หามมิใหบุคคลใดดําเนินการสถานพยาบาล  เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผู
อนุญาต 
          การขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ  เง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 25  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลของผูอนุญาต
จะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต 
                 (1)  เปนผูประกอบโรคศิลปะ  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผูประกอบวิชาชีพการ
ผดุงครรภ  ผูประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ  หรือผูประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม  แตบุคคลเชนวาน้ันจะไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทใด  หรือ
สถานพยาบาลท่ีใหบริการทางการแพทยใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                 (2)  ไมเปนผูดําเนินการอยูกอนแลวสองแหง  แตในกรณีท่ีเปนผูดําเนินการ
ประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืนอยูแลวแหงหน่ึง  จะอนุญาตใหเปนผูดําเนินการประเภทท่ีรับ
ผูปวยไวคางคืนอีกแหงหนึ่งไมได 
                 (3)  เปนผูท่ีสามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด 



 
          มาตรา 26  ถาผูดําเนินการพนจากหนาท่ีหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเกินเจ็ดวัน  
ผูรับอนุญาตอาจมอบหมายใหบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา 25   ดําเนินการแทนไดไม
เกินเกาสิบวัน  ในกรณีเชนวาน้ีใหผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการแทนแจงเปนหนังสือใหผู
อนุญาตทราบภายในสามวัน  นับแตวันท่ีเขาดําเนินการแทน 
          ผูรับมอบหมายใหดําเนินการแทนตามวรรคหน่ึง  ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เชนเดียวกับผูดําเนินการ 
 
          มาตรา 27  ผูรับอนุญาต  ผูดําเนินการ  และผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลแหง
หน่ึง ๆ จะเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได 
 
          มาตรา 28  ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลใหใชไดจนถึงวันส้ินปปฏิทินของ
ปท่ีสองนับแตปท่ีออกใบอนุญาต 
          การขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   เมื่อไดย่ืนคําขอแลวให
ผูน้ันดําเนินการสถานพยาบาลตอไปไดจนกวาผูอนุญาตจะส่ังไมอนุญาตใหตออายุ 
          การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
       มาตรา 29  ในกรณีท่ีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  
ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาต  แลวแตกรณี  มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต 
          คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
          ในกรณีท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  กอนท่ีรัฐมนตรีจะมคํีาวินิจฉัย
อุทธรณตามวรรคสอง  รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล  หรือ
ดําเนินการสถานพยาบาล แลวแตกรณี  ไปพลางกอนได  เม่ือผูขอตออายุใบอนุญาตรองขอ 
 
          มาตรา 30  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ใหผูรับอนุญาต
หรือผูดําเนินการ  แลวแตกรณี  แจงตอผูอนุญาตและย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
          การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



 
          มาตรา 31  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  
สถานพยาบาลน้ัน 
 
          มาตรา 32  ผูรับอนุญาตตองแสดงรายละเอียดดังตอไปน้ี   ในที่เปดเผยและเห็นได
งาย  ณ  สถานพยาบาลน้ัน 
                 (1)  ชื่อสถานพยาบาล 
                 (2)  รายการเก่ียวกับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  การพยาบาล  การผดุงครรภ   
ทันตกรรม  เภสัชกรรม  หรือผูประกอบโรคศิลปะ  ซ่ึงประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลน้ัน 
                 (3)  อัตราคารักษาพยาบาล  คาบริการและสิทธิของผูปวยท่ีสถานพยาบาลตอง
แสดงตามมาตรา 33 วรรคหน่ึง 
          การแสดงรายละเอียดตามวรรคหน่ึง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 33  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดชนิด
หรือประเภทของการรักษาพยาบาล  การบริการอ่ืนของสถานพยาบาลและสิทธิของผูปวยซ่ึง
ผูรับอนุญาตจะตองแสดงตามมาตรา 32 (3) 
          ผูรับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมใหมีการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลหรือคาบริการ
อ่ืนเกินอัตราท่ีไดแสดงไวมิได  และจะตองใหการบริการแกผูปวยตามสิทธิที่ไดแสดงไว 
 
          มาตรา 34  ใหผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
                 (1)  ควบคุมและดูแลมิใหผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิด
ไปจากสาขา  ชั้น  หรือแผน  ท่ีผูรับอนุญาตไดแจงไวในการขอรับใบอนุญาต  หรือมิให
บุคคลอื่นซึ่งมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
                 (2)  ควบคุมและดูแลใหผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม  กฎหมายวาดวย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  กฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม  หรือกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพเภสัชกรรม  แลวแตกรณี 
                 (3)  ควบคุมและดูแลมิใหมีการรับผูปวยไวคางคืนเกินจํานวนเตียงตามท่ีกําหนด
ไวในใบอนุญาต  เวนแตกรณีฉุกเฉินซ่ึงหากไมรับไวอาจเกิดอันตรายแกผูปวย 
                 (4)  ควบคุมดูแลสถานพยาบาลใหสะอาด  เรียบรอย  ปลอดภัย  และมีลักษณะอัน
เหมาะสมแกการใชเปนสถานพยาบาล 



 
          มาตรา 35  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน  ดังน้ี 
                 (1)  จัดใหมีผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนด
ในกฎกระทรวงตลอดเวลาทําการ 
                 (2)  จัดใหมีเคร่ืองมือ  เครื่องใช  ยา  และเวชภัณฑที่จําเปนประจําสถาพยาบาลนั้น  
ตามชนิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                 (3)  จัดใหมีและรายงานหลักฐานเก่ียวกับผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและ
ผูปวย  และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง  โดยตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพท่ีตรวจสอบไดไมนอยกวาหาป
นับแตวันท่ีจัดทํา 
                 (4)  ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบริการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 15 
 
          มาตรา 36  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการของสถานพยาบาลตองควบคุมและดูแลใหมี
การชวยเหลือเยียวยาแกผูปวย   ซ่ึงอยูในสภาพอันตรายและจําเปนตองไดรับการรักษา 
พยาบาลโดยฉุกเฉิน  เพื่อใหผูปวยพนจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชพีและตามประเภท
ของสถานพยาบาลน้ัน ๆ 
          เม่ือใหการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยตามวรรคหน่ึงแลว  ถามีความจําเปนตองสงตอ
หรือผูปวยมีความประสงคจะไปรับการรักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลอ่ืน  ผูรับอนุญาตและ
ผูดําเนินการตองจัดการใหมีการจัดสงตอไปยังสถานพยาบาลอ่ืนตามความเหมาะสม 
 
          มาตรา 37  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตองควบคุมดูแลมิใหมีการใชหรือยินยอมให
ผูอ่ืนใชสถานพยาบาลประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทหรือผิดลักษณะการให 
บริการตามท่ีระบุไวในใบอนุญาต 
 
          มาตรา 38  หามมิใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการโฆษณาหรือประกาศหรือยินยอม
ใหผูอ่ืนโฆษณาหรือประกาศดวยประการใด ๆ  ซึ่งชื่อ  ท่ีต้ังหรือกิจการของสถานพยาบาล 
 หรือคุณวุฒิ  หรือความสามารถของผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเพื่อชักชวนใหมีผู
มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตน  โดยใชขอความอันเปนเท็จหรือโออวดเกินความ
จริง  หรือนาจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับการประกอบกิจการของ
สถานพยาบาล 
          ผูอนุญาตจะประกาศกําหนดหลักเกณฑ   วิธีการ  และเงื่อนไขสําหรับการโฆษณาตาม



ความในวรรคหนึ่งก็ได 
 
          มาตรา 39  ในกรณีท่ีมีการโฆษณาหรือประกาศฝาฝนมาตรา 38  ผูอนญุาตมีอํานาจสั่ง
เปนหนังสือใหผูโฆษณาหรือประกาศระงับการกระทําดังกลาวได 
 
          มาตรา 40  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตประสงคจะเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการของ
สถานพยาบาลใหแตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต  หรือกอสรางอาคารขึ้นใหม  หรือ
ดัดแปลงอาคารเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใชในการประกอบกิจการสถาน 
พยาบาลใหกระทําไดเม่ือไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
          การขอและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 
          มาตรา 41  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตประสงคจะยายสถานพยาบาลไปประกอบกิจการท่ี
อ่ืน ใหดําเนินการเสมือนเปนผูขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม 
 
          มาตรา 42  เม่ือมีการเปล่ียนตัวผูประกอบวิชาชพีในสถานพยาบาล  ตามมาตรา 18 (4) 
 ผูรับอนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีมี
การเปล่ียนน้ัน 
 
          มาตรา 43  ภายใตบังคับมาตรา 18 (5)  การเปล่ียนช่ือสถานพยาบาลตองไดรับอนุญาต
จากผูรับอนุญาต 
 
          มาตรา 44  ผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกกิจการสถานพยาบาล ตองแจงเปนหนังสือ
และจัดทํารายงานท่ีจะปฏิบัติเก่ียวกับผูปวยใหผูอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  
ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
          เม่ือไดรับแจงตามวรรคหน่ึง  ผูอนุญาตมีอํานาจส่ังใหผูรับอนุญาตตองปฏิบัติอยาง
หน่ึงอยางใดกอนเลิกกิจการก็ได   ท้ังน้ี  โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสียของ
ผูปวยในสถานพยาบาลน้ันเปนสําคัญ 
 
          มาตรา 45  ใหผูอนุญาตจัดใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาล  
และการประกอบกิจการของสถานพยาบาลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ีโดยสมํ่าเสมอ  
ในการน้ีถาพบวาสถานพยาบาลตลอดจนเคร่ืองมือ  เครื่องใช  ยาและเวชภัณฑของสถาน 



พยาบาลน้ันมีลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูท่ีอยูในสถานพยาบาลหรือผูท่ีอยูใกลเคียง
กับสถานพยาบาล  ผูอนุญาตมีอํานาจออกคําส่ังใหผูรับอนุญาตแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได 
          ใหนํามาตรา 53 และมาตรา 55 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                                             

หมวด 3 
พนักงานเจาหนาท่ี 

______ 
          มาตรา 46  ในการปฏิบัติหนาท่ี   ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
                 (1)  เขาไปในอาคารสถานท่ีหรือยานพาหนะท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมเีหตุอันควร
สงสัยวาเปนสถานพยาบาลท่ีไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 
                 (2)  เขาไปในสถานพยาบาลในระหวางเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให
การเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
                 (3)  มีหนังสือเรียกผูรับอนุญาต  ผูดําเนินการ  ผูประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล  หรือเจาหนาท่ีของสถานพยาบาลมาใหถอยคําหรือช้ีแจงหรือใหสงเอกสาร
หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
                 (4)  ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือส่ิงของท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี เพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินคดี 
          ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหน่ึง  ใหผูรับอนุญาต
ผูดําเนินการ  ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  เจาหนาท่ีของสถานพยาบาล  หรือบุคคล
ซ่ึงอยูในสถานพยาบาลน้ันอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
          มาตรา 47  ในการปฏิบัติหนาท่ี  พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัว 
          บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี  ใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 48  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูอนุญาตและพนกังานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
                                       

 
 
 
 



หมวด 4 
การปดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต 

______ 
          มาตรา 49  เม่ือปรากฏวาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการปฏิบัติไมถูกตองตามพระราช 
บัญญัติน้ี   ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการแลวแตกรณ ี
 ระงับหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  แตท้ังน้ีไมเปนเหตุลบลาง
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
          มาตรา 50  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการ  กระทําการหรือละเวนกระทําการ
อยางใด ๆ  จนเปนเหตุใหเกิดอันตราย  ความเสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกผูท่ี
อยูในสถานพยาบาล  หรือผูท่ีอยูใกลเคียงกับสถานพยาบาล  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผู
อนุญาตตามมาตรา 45  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 49  ใหผู
อนุญาตมีอํานาจออกคําส่ังปดสถานพยาบาลเปนการช่ัวคราวจนกวาจะไดดําเนินการใหถูก 
ตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
          ถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไดดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
แลว  ใหผูอนุญาตสั่งเพิกถอนคําสั่งปดสถานพยาบาล 
 
          มาตรา 51  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตอง 
หามตามมาตรา 17  หรือมาตรา 25  แลวแตกรณี  หรือถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไม
ดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีผูอนุญาตกําหนดตามมาตรา 50  ใหผูอนุญาตโดย
คําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได 
          ถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราช 
บัญญัติน้ี  และผูอนุญาตเห็นวาเปนกรณีรายแรงอันอาจมีผลกระทบกระเทือนตอการรักษา 
พยาบาลผูปวยตอไป  ใหผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตของผูน้ันได 
 
          มาตรา 52  เพ่ือประโยชนในการคุมครองดูแลผูปวยในสถานพยาบาลในกรณีท่ี 
                 (1)  ผูรับอนุญาตตาย  และไมมีผูแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการหรือผู
แสดงความจํานงนั้น ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  ท้ังน้ี  ตามท่ีบัญญัติในมาตรา 22 
                 (2)  ผูอนุญาตมีคําส่ังปดสถานพยาบาลเปนการช่ัวคราวตามมาตรา 50 หรือมีคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 51 



          ผูอนุญาตอาจมีคําสัง่ใหสถานพยาบาลนั้น  อยูในความควบคุมของคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรได 
 
          มาตรา 53  คําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 49 หรือของผูอนุญาตตามมาตรา 
50 หรือมาตรา 51 ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูรับอนุญาตหรือผู 
ดําเนินการ  ณ  ภูมิลําเนาของผูน้ัน  แลวแตกรณี  ถาไมพบตัวหรือไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  
ใหจัดการปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานพยาบาล  และใหถือวาผูนั้นได
ทราบคําส่ังน้ันแลวต้ังแตวันท่ีปดคําส่ัง 
          คําสั่งของผูอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  จะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือ โดยวิธีอ่ืนใดอีก
ดวยก็ได 
 
          มาตรา 54  ผูใดถูกเพกิถอนใบอนุญาตแลวจะขอรับใบอนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะ
พนกําหนดสองปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 
          มาตรา 55  คําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 49 หรือของผูอนุญาตตามมาตรา  
50 หรือมาตรา 51 ผูท่ีไดรับคําส่ังมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ทราบคําสั่ง 
           คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
                                                  

หมวด 5 
บทกําหนดโทษ 

______ 
          มาตรา 56  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา 13 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไมเกินสองพันบาท  หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 
 
          มาตรา 57  ผูใดฝาฝนมาตรา 16 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 24   วรรคหน่ึง  ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ  และศาลจะส่ังริบ
บรรดาส่ิงของท่ีใชในการประกอบกิจการสถานพยาบาลดวยก็ได 
 
          มาตรา 58  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา 39 หรือมาตรา 45 หรือ 



คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 49 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
          มาตรา 59  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 31   มาตรา 32 มาตรา 40 
หรือมาตรา 43 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
          มาตรา 60  ผูรับอนุญาตผูใดประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยมิไดจัดใหมีผู 
ดําเนินการตามมาตรา 23 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสีห่ม่ืน
บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
          มาตรา 61  ผูใดมีหนาที่ตองแจงใหผูอนุญาตทราบ  แตไมแจงภายในกําหนดเวลาตาม
มาตรา 26 มาตรา 30 มาตรา 42 หรือมาตรา 44  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึง
หมื่นบาท 
 
          มาตรา 62  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 33 วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหม่ืนบาท 
 
          มาตรา 63  ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามมาตรา 34 (1) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
          มาตรา 64  ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม   มาตรา 34 (3) หรือ (4)  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
          มาตรา 65  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 34 (2) 
หรือมาตรา 35 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป  หรือไมเกินสองหม่ืนบาท  หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 
 
          มาตรา 66  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา 36   ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
          มาตรา 67  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา 37   ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองหม่ืนบาท 



 
          มาตรา 68  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดฝาฝนมาตรา 38   ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองหม่ืนบาท  และใหปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหม่ืนบาทนับแตวันท่ีฝา ฝน  ท้ังน้ี   
จนกวาจะระงับการโฆษณาดังกลาว 
 
          มาตรา 69  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา 44 วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป  หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
          มาตรา 70  ผูรับอนุญาต  ผูดําเนินการ  ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  เจาหนาท่ี
ของสถานพยาบาล  หรือบุคคลซ่ึงอยูในสถานพยาบาล  ผูใดไมอํานวยความสะดวกใหแก
พนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติการตามหนาท่ีตามมาตรา 46  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองพันบาท 
 
          มาตรา 71  ผูใดประกอบกิจการสถานพยาบาลในระหวางท่ีสถานพยาบาลน้ันถูกส่ัง
ปดช่ัวคราวตามมาตรา 50  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ  และใหปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝน 
 
          มาตรา 72  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการในการ
ดําเนินการตามมาตรา 52  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไมเกินสองพัน
บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
          มาตรา 73  ผูรับอนุญาต  ผูดําเนินการ  ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  หรือ
เจาหนาที่ของสถานพยาบาลผูใด  จัดทําหรือยินยอมใหผูอ่ืนจัดทําหลักฐานเก่ียวกับคารักษา 
พยาบาลและคาบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค  เอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล  หรือเอกสารกรณีอ่ืนอันเก่ียวกับการรักษาพยาบาลอันเปนเท็จ  ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
          มาตรา 74  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเปนนิติ
บุคคลกรรมการผูจัดการ  หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น  ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลน้ันไดกระทําโดยตนมิไดรู
เห็นหรือยินยอม 
 



          มาตรา 75  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพ 
มหานครและในสวนภูมิภาคไดตามความเหมาะสม  โดยใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนสามคนในจํานวนน้ีจะตองแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายอยางนอยหน่ึงคน 
          บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือท่ีมีโทษจําคุกไม
เกินหน่ึงป  ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดมีีอํานาจเปรียบเทียบปรับได  ถาเห็นวาผูตองหา
ไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก  ในการน้ีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีอาจมอบ 
หมายใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูทําการเปรียบเทียบปรับแทนสําหรับคดีท่ีมีโทษปรับสถาน
เดียวตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
          เม่ือผูตองหาไดเสียคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการ
เปรียบเทียบปรับใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
          ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดท่ีมีอัตราโทษตามวรรคสอง  
และผูน้ันยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ  ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูน้ันแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 
                                         

บทเฉพาะกาล 
________ 

          มาตรา 76  ใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล และใบอนุญาตใหดําเนินการสถาน 
พยาบาลท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504  ใหถือวาเปนใบอนุญาตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี   และใหใชไดจนถึงวันส้ินปปฏิทินของปท่ีพระราชบัญญัติน้ีมีผลใชบังคับ 
 
          มาตรา 77  บรรดากฎกระทรวง  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถาน 
พยาบาล พ.ศ. 2504  และยังใชบังคับอยูในวันพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหยังคงใชบังคับ
ไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี  จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
               ชวน หลีกภัย 
              นายกรัฐมนตรี 

อัตราคาธรรมเนียม 
_______ 

 



   1. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
        ประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน                       ฉบับละ     1,000 บาท 
 
   2. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
        ประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน 
         (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. ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
        ประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน                        ฉบับละ      500 บาท 
   4. ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
        ประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน 
         (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 
            ใหคิดคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนสําหรับท่ีเกิน 100 เตียง เตียงละ        50 บาท 
   5. การตออายุใบอนุญาต  คร้ังละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทน้ัน ๆ แตละฉบับ  
   6. ใบแทนใบอนุญาต                                                 ฉบับละ   200 บาท 
   7. การเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนุญาต                       คร้ังละ   100 บาท 
   8. คาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล    ปละ  10,000 บาท 
   _____________________________ 
   หมายเหต ุ: - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลไดใชบังคับต้ังแต พ.ศ. 2504 นั้น ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และไม
สอดคลองกับลักษณะการประกอบกิจการของสถานพยาบาลปจจุบัน สมควรท่ีจะดําเนินการ
ควบคุมกิจการสถานพยาบาลเพื่อใหความคุมครองประชาชนผูรับบริการจากสถานพยาบาล
มากย่ิงข้ึนในเร่ืองเก่ียวกับการอนุญาตใหประกอบกิจการ  การเลิก  การยาย  การปดสถาน 



พยาบาล  การเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณากิจการของสถานพยาบาล  ตลอดจนกําหนด
อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีในการควบคุมดูแลสถานพยาบาลและกําหนดหนาท่ี
ของผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  รวมท้ังใหมีการกําหนด
จํานวนสถานพยาบาลท่ีจะใหจัดต้ังไดหรือมีบริการทางการแพทยบางชนิดในทองท่ีใด
ทองท่ีหน่ึงได  เพ่ือใหมีการประกอบกิจการในลักษณะท่ีใหบริการทางสาธารณสุขท่ีเปน
ประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง  สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลให
เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตอง ตราพระราชบัญญัติน้ี 
 

 
 


