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กฎกระทรวง 
กําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให�บริการของสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห-ง

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว-าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว� 
ดังต-อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ให�ยกเลิกกฎกระทรวงว-าด�วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการ

ให�บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
ข�อ ๒  ในกฎกระทรวงน้ี 
“สถานพยาบาลประเภทท่ีไม-รับผู�ป;วยไว�ค�างคืน” หมายความว-า สถานพยาบาล

ประเภทคลินิกตามกฎกระทรวงน้ี 
“สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู�ป;วยไว�ค�างคืน” หมายความว-า สถานพยาบาล

ประเภทโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงน้ี 
“คลินิกเวชกรรม” หมายความว-า คลินิกท่ีจัดให�มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่ง

ดําเนินการโดยผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
“คลินิกทันตกรรม” หมายความว-า คลินิกท่ีจัดให�มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
“คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ@” หมายความว-า คลินิกท่ีจัดให�มีการ

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ@ ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ@ ช้ันหน่ึง 

“คลินิกกายภาพบําบัด” หมายความว-า คลินิกท่ีจัดให�มีการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

“คลินิกเทคนิคการแพทย@” หมายความว-า คลินิกท่ีจัดให�มีการประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย@ ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย@ 

“คลินิกการแพทย@แผนไทย” หมายความว-า คลินิกท่ีจัดให�มีการประกอบวิชาชีพ
การแพทย@แผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพการแพทย@แผนไทยประยุกต@ ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบ
วิชาชีพการแพทย@แผนไทย หรือผู�ประกอบวิชาชีพการแพทย@แผนไทยประยุกต@ แล�วแต-กรณี 

“คลินิกการประกอบโรคศิลปะ” หมายความว-า คลินิกท่ีจัดให�มีการประกอบโรค
ศิลปะตามกฎหมายว-าด�วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบโรคศิลปะสาขาน้ัน ๆ 

“คลินิกเฉพาะทาง” หมายความว-า คลินิกท่ีจัดให�มีการประกอบวิชาชีพเฉพาะ
ทางด�านเวชกรรม หรือทันตกรรม หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ@ ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม หรือผู�ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู�ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๒๖ ก/หน�า ๒๓/๒ เมษายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ครรภ@ และผู�ประกอบวิชาชีพน้ันต�องได�รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา หรือทันตแพทย
สภา หรือสภาการพยาบาล แล�วแต-กรณี 

“สหคลินิก” หมายความว-า คลินิกท่ีจัดให�มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม 
การพยาบาล การผดุงครรภ@ กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย@ การแพทย@แผนไทย การแพทย@แผน
ไทยประยุกต@ และการประกอบโรคศิลปะ ต้ังแต-สองลักษณะข้ึนไป ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบ
วิชาชีพ หรือผู�ประกอบโรคศิลปะสาขาใดสาขาหน่ึง โดยผู�ดําเนินการต�องเปGนบุคคลท่ีผู�อนุญาต
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

“โรงพยาบาลท่ัวไป” หมายความว-า โรงพยาบาลท่ีจัดให�มีการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมในสาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และสูตินรีเวชกรรม และให�มีการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ@ เภสัชกรรม กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย@ และรังสีเทคนิคเปGนอย-าง
น�อย โดยอาจจัดให�มีการประกอบวิชาชีพ หรือการประกอบโรคศิลปะอ่ืนร-วมด�วยก็ได� ซึ่งดําเนินการ
โดยผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

“โรงพยาบาลทันตกรรม” หมายความว-า โรงพยาบาลท่ีจัดให�มีการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

“โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ@” หมายความว-า โรงพยาบาลท่ีจัดให�มี
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ@ ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ@ ช้ันหน่ึง 

“โรงพยาบาลกายภาพบําบัด” หมายความว-า โรงพยาบาลท่ีจัดให�มีการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

“โรงพยาบาลการแพทย@แผนไทย” หมายความว-า โรงพยาบาลท่ีจัดให�มีการ
ประกอบวิชาชีพการแพทย@แผนไทยในด�านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ@ไทย และการ
นวดไทย และการประกอบวิชาชีพการแพทย@แผนไทยประยุกต@ ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบวิชาชีพ
การแพทย@แผนไทย หรือผู�ประกอบวิชาชีพการแพทย@แผนไทยประยุกต@ 

“โรงพยาบาลเฉพาะทาง” หมายความว-า โรงพยาบาลท่ีจัดให�มีการประกอบวิชาชีพ
เฉพาะทางด�านเวชกรรม ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู�ประกอบวิชาชีพน้ันต�อง
ได� รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา เช-น โรงพยาบาลเฉพาะทางหู ตา คอ จมูก 
โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ และโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เปGนต�น 

“โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู�ป;วย” หมายความว-า โรงพยาบาลท่ีจัดให�มีการ
ประกอบวิชาชีพตามลักษณะเฉพาะประเภทผู�ป;วย ซึ่งดําเนินการโดยผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช-น 
โรงพยาบาลผู�ป;วยเร้ือรัง โรงพยาบาลผู�ป;วยจิตเวช โรงพยาบาลผู�สูงอายุ โรงพยาบาลแม-และเด็ก และ
โรงพยาบาลบําบัดยาเสพติด เปGนต�น 

 
หมวด ๑ 

ลักษณะโดยท่ัวไปและลักษณะการให�บริการ 
ของสถานพยาบาลประเภทท่ีไม-รับผู�ป;วยไว�ค�างคืน 

   
 

ข�อ ๓  คลินิกต�องมีลักษณะโดยท่ัวไป ดังต-อไปน้ี 
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(๑) ต้ังอยู-ในทําเลท่ีสะดวก ปลอดภัย และไม-เปGนอันตรายต-อสุขภาพ 
(๒) อาคารต�องม่ันคงแข็งแรง ไม-อยู-ในสภาพชํารุดและเสี่ยงต-ออันตรายจากการใช�

สอย 
(๓) บริเวณท้ังภายนอกและภายในต�องสะอาด เปGนระเบียบเรียบร�อย จัดแบ-งพ้ืนท่ี

ใช�สอยอย-างเหมาะสม และมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก-ผู�ป;วย 
(๔) การสัญจรและการเคลื่อนย�ายผู�ป;วยต�องกระทําได�โดยสะดวก 
(๕) มีห�องตรวจหรือห�องให�การรักษาเปGนสัดส-วนและมิดชิด 
(๖) มีห�องนํ้าห�องส�วมท่ีถูกสุขลักษณะอย-างน�อยหน่ึงห�อง 
(๗) มีแสงสว-างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม-มีกลิ่นอับทึบ 
(๘) มีระบบการเก็บและกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสม 
(๙) มีระบบการควบคุมการติดเช้ือท่ีเหมาะสม 
(๑๐) กรณีบริการเอกซเรย@ การบริการจะต�องได�มาตรฐาน และได�รับอนุญาตจาก

หน-วยงานท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือหน-วยงานอ่ืนท่ีได�รับมอบหมาย 
 
ข�อ ๔  คลินิกต�องมีลักษณะการให�บริการ ดังต-อไปน้ี 
(๑) มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต-อผู�ให�บริการและผู�รับบริการใน

การประกอบวิชาชีพน้ัน 
(๒) ได�มาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพตามท่ีสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพ

ประกาศกําหนด แล�วแต-กรณี 
(๓) พ้ืนท่ีให�บริการจะต�องมีพ้ืนท่ีเช่ือมและเปPดติดต-อถึงกันได� และไม-ต้ังอยู-ในพ้ืนท่ี

เดียวกับสถานท่ีขายยาตามกฎหมายว-าด�วยยา หรือพ้ืนท่ีเดียวกับการประกอบอาชีพอ่ืน 
(๔) พ้ืนท่ีให�บริการจะต�องไม-ต้ังอยู-ในสถานท่ีเดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง 

ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค@การบริหารส-วนจังหวัด เทศบาล องค@การบริหารส-วน
ตําบล องค@กรปกครองส-วนท�องถ่ินอ่ืน และสภากาชาดไทย ซึ่งให�บริการในลักษณะเดียวกัน 

(๕) กรณีท่ีมีการให�บริการในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอ่ืน จะต�องมีการ
แบ-งพ้ืนท่ีให�ชัดเจน และกิจการอ่ืนต�องไม-กระทบกระเทือนต-อการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังสามารถ
เคลื่อนย�ายผู�ป;วยฉุกเฉินได�สะดวก 

(๖) กรณีท่ีมีการให�บริการของลักษณะสหคลินิกหรือมีคลินิกหลายลักษณะอยู-ใน
อาคารเดียวกัน จะต�องมีการแบ-งสัดส-วนพ้ืนท่ีให�ชัดเจน และแต-ละสัดส-วนต�องมีพ้ืนท่ีและลักษณะตาม
มาตรฐานของการให�บริการน้ัน 

 
หมวด ๒ 

ลักษณะโดยท่ัวไปและลักษณะการให�บริการ 
ของสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู�ป;วยไว�ค�างคืน 

   
 

ข�อ ๕  ให�โรงพยาบาลมีลักษณะตามขนาดและจํานวนเตียงท่ีจัดให�บริการผู�ป;วย 
ดังต-อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๑) โรงพยาบาลขนาดใหญ- ต�องมีจํานวนเตียงท่ีจัดให�บริการผู�ป;วยต้ังแต-เก�าสิบเอ็ด
เตียงข้ึนไป 

(๒) โรงพยาบาลขนาดกลาง ต�องมีจํานวนเตียงท่ีจัดให�บริการผู�ป;วยต้ังแต-สามสิบเอ็ด
เตียงข้ึนไปแต-ไม-เกินเก�าสิบเตียง 

(๓) โรงพยาบาลขนาดเล็ก ต�องมีจํานวนเตียงท่ีจัดให�บริการผู�ป;วยไม-เกินสามสิบเตียง 
 
ข�อ ๖  โรงพยาบาล ต�องมีลักษณะโดยท่ัวไป ดังต-อไปน้ี 
(๑) ต้ังอยู-ในทําเลท่ีสะดวก ปลอดภัย และไม-เปGนอันตรายต-อสุขภาพ 
(๒) โครงสร�างของอาคารต�องไม-ติดกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร�างอ่ืน 
(๓) อาคารท่ีให�บริการผู�ป;วยต้ังแต-สามช้ันข้ึนไป จะต�องมีลิฟท@บรรทุกเตียงผู�ป;วย

อย-างน�อยหน่ึงตัว และเพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสมของจํานวนเตียง หรือมีทางลาดเอียงเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย�ายผู�ป;วย 

(๔) ทางสัญจรร-วมในส-วนท่ีให�บริการผู�ป;วย ซึ่งต�องมีการขนส-งผู�ป;วยโดยเตียงเข็น
ต�องกว�างไม-น�อยกว-าสองเมตร ถ�ามีระดับพ้ืนสูงตํ่าไม-เท-ากัน ต�องมีทางลาดเอียงซึ่งมีความชันไม-เกิน
สิบห�าองศา 

(๕) ต�องจัดสถานท่ีและอุปกรณ@อํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับผู�สูงอายุ และผู�
พิการแต-ละประเภทโดยอย-างน�อยต�องมีทางลาดเอียง ราวเกาะ และห�องนํ้าสําหรับผู�พิการ 

(๖) กรณีท่ีมีการจัดสถานท่ีเพ่ือกิจการอ่ืนซึ่งเปGนการอํานวยความสะดวกแก-ผู�มาใช�
บริการ เช-น ร�านอาหาร ร�านขายของ ให�กระทําได�โดยอยู-ในขอบเขตท่ีเหมาะสมและเพียงพอสําหรับ
การให�บริการท่ีจําเปGนแก-ผู�ป;วย เจ�าหน�าท่ี และผู�มาใช�บริการของโรงพยาบาลน้ัน ๆ  ท้ังน้ี การ
จัดบริการอ่ืนดังกล-าวจะต�องไม-อยู-ในบริเวณแผนกผู�ป;วยใน และแยกเปGนสัดส-วนโดยไม-ปะปนกับการ
ให�บริการในบริเวณแผนกผู�ป;วยนอก 

 
ข�อ ๗  โรงพยาบาล ต�องมีลักษณะการให�บริการ ดังต-อไปน้ี 
(๑) มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต-อผู�ให�บริการและผู�รับบริการใน

การประกอบวิชาชีพตามประเภทและสาขาน้ัน 
(๒) ได�มาตรฐานการประกอบวิชาชีพท่ีสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพ

ประกาศกําหนด แล�วแต-กรณี 
(๓) ได�รับอนุญาตเปGนอาคารสถานพยาบาลตามกฎหมายว-าด�วยควบคุมอาคาร 
(๔) มีลักษณะถูกสุขลักษณะตามกฎหมายว-าด�วยการสาธารณสุข 
(๕) มีลักษณะเปGนไปตามกฎหมายว-าด�วยการผังเมือง 
(๖) มีรายงานการวิเคราะห@ผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีได�รับความเห็นชอบตามกฎหมาย

ว-าด�วยการส-งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
 
ข�อ ๘  โรงพยาบาลท่ัวไป ต�องประกอบด�วยหน-วยบริการ และระบบสนับสนุนการ

ให�บริการ ดังต-อไปน้ี 
(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู�ป;วยนอก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๓) แผนกผู�ป;วยใน 
(๔) แผนกผู�ป;วยฉุกเฉิน 
(๕) แผนกเภสัชกรรม 
(๖) แผนกกายภาพบําบัด 
(๗) แผนกเทคนิคการแพทย@ 
(๘) แผนกรังสีวิทยา 
(๙) แผนกผ-าตัด 
(๑๐) แผนกสูติกรรม 
(๑๑) ระบบรับส-งผู�ป;วยฉุกเฉิน 
(๑๒) ระบบควบคุมการติดเช้ือ 
(๑๓) ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(๑๔) ระบบไฟฟRาสํารอง 
(๑๕) ระบบนํ้าสํารอง 
(๑๖) หน-วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให�บริการอ่ืนตามท่ีแจ�งไว�ในการขอ

อนุญาต 
โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็กอาจไม-มีหน-วยบริการตาม (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) 

แต-จะต�องจัดให�มีบริการเท-าท่ีจําเปGนได� 
 
ข�อ ๙  โรงพยาบาลทันตกรรม ต�องประกอบด�วยหน-วยบริการ และระบบสนับสนุน

การให�บริการ ดังต-อไปน้ี 
(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู�ป;วยนอก 
(๓) แผนกผู�ป;วยใน 
(๔) แผนกเภสัชกรรม 
(๕) แผนกรังสีวิทยา 
(๖) แผนกผ-าตัด 
(๗) ระบบรับส-งผู�ป;วยฉุกเฉิน 
(๘) ระบบควบคุมการติดเช้ือ 
(๙) ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(๑๐) ระบบไฟฟRาสํารอง 
(๑๑) ระบบนํ้าสํารอง 
(๑๒) หน-วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให�บริการอ่ืนตามท่ีแจ�งไว�ในการขอ

อนุญาต 
โรงพยาบาลทันตกรรมขนาดเล็กอาจไม-มีหน-วยบริการตาม (๕) หรือ (๖) แต-จะต�อง

จัดให�มีบริการเท-าท่ีจําเปGนได� 
 
ข�อ ๑๐  โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ@ ต�องประกอบด�วยหน-วยบริการ 

และระบบสนับสนุนการให�บริการ ดังต-อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู�ป;วยนอก 
(๓) แผนกผู�ป;วยใน 
(๔) แผนกสูติกรรม 
(๕) ระบบรับส-งผู�ป;วยฉุกเฉิน 
(๖) ระบบควบคุมการติดเช้ือ 
(๗) ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(๘) ระบบไฟฟRาสํารอง 
(๙) ระบบนํ้าสํารอง 
(๑๐) หน-วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให�บริการอ่ืนตามท่ีแจ�งไว�ในการขอ

อนุญาต 
โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ@ขนาดเล็กอาจไม-มีหน-วยบริการตาม (๔) 

แต-จะต�องจัดให�มีบริการเท-าท่ีจําเปGนได� 
 
ข�อ ๑๑  โรงพยาบาลกายภาพบําบัด ต�องประกอบด�วยหน-วยบริการ และระบบ

สนับสนุนการให�บริการ ดังต-อไปน้ี 
(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู�ป;วยนอก 
(๓) แผนกผู�ป;วยใน 
(๔) ระบบรับส-งผู�ป;วยฉุกเฉิน 
(๕) ระบบควบคุมการติดเช้ือ 
(๖) ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(๗) ระบบไฟฟRาสํารอง 
(๘) ระบบนํ้าสํารอง 
(๙) หน-วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให�บริการอ่ืนตามท่ีแจ�งไว�ในการขออนุญาต 
 
ข�อ ๑๒  โรงพยาบาลการแพทย@แผนไทย ต�องประกอบด�วยหน-วยบริการ และระบบ

สนับสนุนการให�บริการ ดังต-อไปน้ี 
(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู�ป;วยนอก 
(๓) แผนกผู�ป;วยใน 
(๔) แผนกเภสัชกรรมไทย 
(๕) แผนกผดุงครรภ@ไทย 
(๖) ระบบรับส-งผู�ป;วยฉุกเฉิน 
(๗) ระบบควบคุมการติดเช้ือ 
(๘) ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(๙) ระบบไฟฟRาสํารอง 
(๑๐) ระบบนํ้าสํารอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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(๑๑) หน-วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให�บริการอ่ืนตามท่ีแจ�งไว�ในการขอ
อนุญาต 

โรงพยาบาลการแพทย@แผนไทยขนาดเล็กอาจไม-มีหน-วยบริการตาม (๕) แต-จะต�อง
จัดให�มีบริการเท-าท่ีจําเปGนได� 

 
ข�อ ๑๓  โรงพยาบาลเฉพาะทาง ต�องประกอบด�วยหน-วยบริการ และระบบ

สนับสนุนการให�บริการ ดังต-อไปน้ี 
(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู�ป;วยนอก 
(๓) แผนกผู�ป;วยใน 
(๔) แผนกผู�ป;วยฉุกเฉิน 
(๕) แผนกเภสัชกรรม 
(๖) แผนกเทคนิคการแพทย@ 
(๗) แผนกรังสีวิทยา 
(๘) ระบบรับส-งผู�ป;วยฉุกเฉิน 
(๙) ระบบควบคุมการติดเช้ือ 
(๑๐) ระบบไฟฟRาสํารอง 
(๑๑) ระบบนํ้าสํารอง 
(๑๒) หน-วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให�บริการอ่ืนตามท่ีแจ�งไว�ในการขอ

อนุญาต 
โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็กอาจไม-มีหน-วยบริการตาม (๖) หรือ (๗) แต-จะต�อง

จัดให�มีบริการเท-าท่ีจําเปGนได� 
 
ข�อ ๑๔  โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู�ป;วย ต�องประกอบด�วยหน-วยบริการ และ

ระบบสนับสนุนการให�บริการ ดังต-อไปน้ี 
(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู�ป;วยนอก 
(๓) แผนกผู�ป;วยใน 
(๔) แผนกผู�ป;วยฉุกเฉิน 
(๕) แผนกเภสัชกรรม 
(๖) แผนกเทคนิคการแพทย@ 
(๗) แผนกรังสีวิทยา 
(๘) ระบบรับส-งผู�ป;วยฉุกเฉิน 
(๙) ระบบควบคุมการติดเช้ือ 
(๑๐) ระบบไฟฟRาสํารอง 
(๑๑) ระบบนํ้าสํารอง 
(๑๒) หน-วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให�บริการอ่ืนตามท่ีแจ�งไว�ในการขอ

อนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู�ป;วยขนาดเล็กอาจไม-มีหน-วยบริการตาม (๖) หรือ (๗) 
แต-จะต�องจัดให�มีบริการเท-าท่ีจําเปGนได� 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข�อ ๑๕  ให�สถานพยาบาลประเภทท่ีไม-รับผู�ป;วยไว�ค�างคืน และสถานพยาบาล
ประเภทท่ีรับผู�ป;วยไว�ค�างคืนตามกฎกระทรวงว-าด�วยลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ให�บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ เปGนสถานพยาบาลประเภทท่ีไม-รับผู�ป;วยไว�ค�างคืน หรือ
สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู�ป;วยไว�ค�างคืนตามกฎกระทรวงน้ี แล�วแต-กรณี เว�นแต- 

(๑) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ให�เปGนคลินิกเฉพาะทาง 
(๒) คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ให�เปGนคลินิกเฉพาะทาง 
(๓) คลินิกการแพทย@แผนไทยประยุกต@ ให�เปGนคลินิกการแพทย@แผนไทย 
(๔) สถานพยาบาลเวชกรรมท่ัวไป ให�เปGนโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็ก 
(๕) สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง ให�เปGนโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก 
(๖) สถานพยาบาลทันตกรรมท่ัวไปและสถานพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทาง ให�เปGน

โรงพยาบาลทันตกรรมขนาดเล็ก 
(๗) สถานพยาบาลการผดุงครรภ@ ให�เปGนโรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ@

ขนาดเล็ก 
(๘) สถานพยาบาลผู�ป;วยเร้ือรัง ให�เปGนโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู�ป;วยขนาดเล็ก 
(๙) สถานพยาบาลการแพทย@แผนไทย ให�เปGนโรงพยาบาลการแพทย@แผนไทยขนาด

เล็ก 
(๑๐) สถานพยาบาลการแพทย@แผนไทยประยุกต@ ให�เปGนโรงพยาบาลการแพทย@แผน

ไทยขนาดเล็ก 
 
ข�อ ๑๖  สถานพยาบาลประเภทท่ีไม-รับผู�ป;วยไว�ค�างคืนตามข�อ ๑๕ ซึ่งได�รับ

ใบอนุญาตให�ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให�ดําเนินการสถานพยาบาลอยู-ในวันก-อน
วันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช�บังคับ ต�องดําเนินการให�มีลักษณะโดยท่ัวไปและลักษณะการให�บริการตาม
กฎกระทรวงน้ีภายในหน่ึงปSนับแต-วันท่ีกฎกระทรวงน้ีมีผลใช�บังคับ 

 
ข�อ ๑๗  สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู�ป;วยไว�ค�างคืนตามข�อ ๑๕ ซึ่งได�รับใบอนุญาต

ให�ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให�ดําเนินการสถานพยาบาลอยู-ในวันก-อนวันท่ี
กฎกระทรวงน้ีใช�บังคับ ต�องดําเนินการให�มีลักษณะโดยท่ัวไปและลักษณะการให�บริการ รวมท้ังจัดให�
มีหน-วยบริการและระบบสนับสนุนการให�บริการตามกฎกระทรวงน้ีภายในสองปSนับแต-วันท่ี
กฎกระทรวงน้ีมีผลใช�บังคับ เว�นแต-โรงพยาบาลขนาดเล็กตามข�อ ๕ (๓) มิให�นําลักษณะโดยท่ัวไปตาม
ข�อ ๖ (๒) มาใช�บังคับ  แต-ทั้งน้ี มิให�โรงพยาบาลขนาดเล็กเพ่ิมจํานวนเตียงรับบริการเกินกว-าท่ีกําหนด
ไว�ในใบอนุญาตให�ประกอบกิจการสถานพยาบาลก-อนกฎกระทรวงฉบับน้ีมีผลใช�บังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ศาสตราจารย@รัชตะ  รัชตะนาวิน 
รัฐมนตรีว-าการกระทรวงสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎกระทรวงว-าด�วยลักษณะ
ของสถานพยาบาล และลักษณะการให�บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังมีสาระไม-ครอบคลุม
ถึงสาขาการประกอบโรคศิลปะท่ีเพ่ิมข้ึนตามกฎหมายว-าด�วยการประกอบโรคศิลปะ ประกอบกับ
ลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการให�บริการของสถานพยาบาลมีการพัฒนา และมีความ
เปลี่ยนแปลงอย-างต-อเน่ือง  ดังน้ัน เพ่ือให�การกําหนดลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ให�บริการของสถานพยาบาลเปGนไปโดยเหมาะสม และสอดคล�องกับสภาวการณ@ในปUจจุบัน  จึง
จําเปGนต�องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
วิศนี/ผู�ตรวจ 

๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


