
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๕๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ (๑) 

มาตรา ๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐ วรรค
สอง มาตรา ๔๐ วรรคสอง และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อัน
เปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“สมุดทะเบียนสถานพยาบาล” หมายความวา สมุดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล ตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล 

 
ขอ ๒  การยื่นคําขอหรือการแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใน

กรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข หรือสถานที่อ่ืนที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด สําหรับจังหวัดอื่น ใหย่ืน 
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู 

การยื่นคําขอหรือการแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ หากไม
สามารถมายื่นคําขอหรือหนังสือแจงไดดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอ
หรือหนังสือแจงแทนและในการมายื่นคําขอหรือหนังสือแจงแทน ใหผูรับมอบอํานาจนําสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจมาแสดงตอเจาหนาที่ผูรับคําขอหรือหนังสือแจงดวย 
 

หมวด ๒ 
การอนุมัติแผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาล 

   
 

สวนที่ ๑ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๘๒ ก/หนา ๓/๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 
   

 
ขอ ๓  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไว

คางคืน ใหย่ืนคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอ
ดังกลาว และแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอผูอนุญาตกอนยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 
ขอ ๔  ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ผูอนุญาตจะ

อนุมัติไดตอเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา 
(๑) ผูขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๒) สถานพยาบาลเปนไปตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความ

ในมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และจะมีผูประกอบ
วิชาชีพเปนผูใหบริการตลอดเวลาเปดทําการตรงตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

สวนที่ ๒ 
สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคนื 

   
 

ขอ ๕  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคาง
คืน ใหย่ืนคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอ
ดังกลาว และแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอผูอนุญาตกอนยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 
ขอ ๖  เมื่อไดรับคําขออนุมัติและแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามขอ ๕ 

แลว ใหผูอนุญาตสงใหคณะกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ 

 
ขอ ๗  ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ผูอนุญาตจะ

อนุมัติไดตอเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา 
(๑) ผูขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๒) บริการนั้นเหมาะสมกับความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เหมาะสมกับสภาวะการเจ็บปวยของประชาชนในเขตพื้นที่นั้น 
(๓) แผนการลงทุนเหมาะสมกับขนาดและประเภทของบริการ 
(๔) แบบแปลนของสถานพยาบาลเปนไปตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงที่

ออกตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๕) มีผูประกอบวิชาชีพเปนผูใหบริการตลอดเวลาเปดทําการตรงตามวิชาชีพ

และจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
ขอ ๘  เมื่อผูอนุญาตอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลแลว ใหปดประกาศ

รายชื่อผูประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานที่ตั้ง ประเภท ลักษณะ และขนาดของ
สถานพยาบาลไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดงาย รวมทั้งจัดทําเอกสาร หรือแผนพับ หรือขอมูล
สารสนเทศ เพ่ือใหบริการแกผูรองขอ ณ กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แลวแตกรณี 

 
ขอ ๙  ใหผูไดรับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล จัดทําปายขนาดความ

กวางไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตร และยาวไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเซนติเมตร ติดตั้งไวใน
ที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ซึ่งไดรับอนุมัติตามแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลดังกลาว 
โดยระบุประเภท ลักษณะ และขนาดของสถานพยาบาลที่จะจัดตั้ง พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ไดรับ
อนุมัติไวในปายดวย 

 
ขอ ๑๐  ใหผูไดรับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลดําเนินการกอสราง

อาคารสถานที่ตามแผนงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในแผนงานนั้น และหากยงั
ไมแลวเสร็จใหผูไดรับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลดังกลาวรายงานความกาวหนาของ
การกอสรางอาคารสถานที่ตอผูอนุญาตเปนระยะทุกเดือน 

กรณีที่ไมสามารถกอสรางอาคารสถานที่ใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดระยะเวลา
สามปนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ ถาผูไดรับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลผูนั้นยังมีความ
ประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลอีก ใหย่ืนคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
ใหม 
 

หมวด ๓ 
การขอ การออกใบอนญุาตและการกําหนดเงื่อนไข 

   
 

ขอ ๑๑  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวใน
แบบคําขอดังกลาวและหนังสือแสดงความจํานงเปนผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผูประกอบ
วิชาชีพตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบหนังสือนั้น 
 
ขอ ๑๒  เมื่อกองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข หรือสถานที่อ่ืนที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด แลวแตกรณี ไดรับคําขอรับใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๑ 
ครบถวนและถูกตองแลว ใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นตอผูอนุญาต 

ในการพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาวาผู
ขอรับใบอนุญาตไดจัดใหมีกรณีตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โดยถูกตองครบถวนแลวหรือไม 

 
ขอ ๑๓  ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๑๔  ในการออกใบอนุญาต ใหผูอนุญาตมอบสมุดทะเบียนสถานพยาบาลให

ผูรับอนุญาตเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูอนุญาตตรวจสอบ 
สมุดทะเบียนสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑) สําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(๒) บริการที่ไดรับอนุญาต 
(๓) การโอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(๔) การแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตแทนกรณีผูรับอนุญาตตาย 
(๕) รายการการชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลรายป 
(๖) การตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(๗) การออกใบแทนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(๘) รายชื่อผูประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจําสถานพยาบาล 
(๙) รายการแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(๑๐) บันทึกการตรวจสอบสถานพยาบาลของพนักงานเจาหนาที ่
(๑๑) สําเนาใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
(๑๒) การตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
(๑๓) การออกใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
(๑๔) รายการแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
สมุดทะเบียนสถานพยาบาลใหเปนไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๑๕  กรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตามขอ ๑๔ ใหบันทึกลงในสมุด

ทะเบียนสถานพยาบาล หากสมุดทะเบียนสถานพยาบาลหมดเนื้อที่ที่จะบันทึกรายการที่
เปลี่ยนแปลงหรือที่เพ่ิมขึ้นใหนําไปบันทึกไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลเลมใหม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๖  ผูรับอนุญาตจะตองแสดงสมุดทะเบียนสถานพยาบาลแกพนักงาน
เจาหนาที่ที่เขาไปตรวจสอบสถานพยาบาลหรือเมื่อไดรับการรองขอโดยใหบันทึกวันเวลาและ
ขอเสนอแนะของพนักงานเจาหนาที่ไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลดวย 

 
ขอ ๑๗  ในกรณีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายใน

สาระสําคัญ ใหผู รับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตเพื่อขอรับสมุดทะเบียนสถานพยาบาล ตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๑๘  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุญาตไว

แลวในกรณีดังตอไปนี้ ใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนั้น 

(๑) เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล และผูรับอนุญาตได
แจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบแลวตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

(๒) เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลตามมาตรา ๔๓ 
แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๓) เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุลของผูรับอนุญาต 
(๔) เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อที่ตั้งสถานพยาบาล 
(๕) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการ 
การยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาม (๑) หรือ (๒) ใหย่ืนพรอมการแจง

การเปลี่ยนตัวผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลหรือการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล 
แลวแตกรณี การแกไขเปล่ียนแปลงรายการตาม (๑) ใหผูอนุญาตบันทึกการเปลี่ยนแปลงไวใน
สมุดทะเบียนสถานพยาบาลและระบุวัน เดือน ป ที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ใหผูอนุญาตออกใบ
แทนใบอนุญาตโดยออกใบอนุญาตใหมตามใบอนุญาตเดิม เวนแตรายการที่ผูรับอนุญาตขอแกไข
เปลี่ยนแปลงใหแกไขเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น และใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาซาย และ
ระบุวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนใบอนุญาตไวดวย พรอมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงไวในสมุ
ทะเบียนสถานพยาบาล สําหรับใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง 

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการชื่อที่ตั้งสถานพยาบาล ผูรับอนุญาตไมตองเสีย
คาธรรมเนียมในการแกไขเปลี่ยนแปลง 
 

หมวด ๔ 
การขอตออายุใบอนญุาตและการอนุญาต 

   
 

ขอ ๑๙  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตามแบบที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
การพิจารณาตออา ยุ ใบอนุญาต  ผู อนุญาตตองจัดใหมีการตรวจสอบ

สถานพยาบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หากพบวามีการแกไขเปลี่ยนแปลง
การบริการแตกตางไปจากที่กําหนดไวในกฎหมาย ใหสถานพยาบาลดําเนินการใหถูกตองกอนการ
ตออายุใบอนุญาต 

การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหใหม โดยใหระบุ
เลขที่ใบอนุญาตเดิมไวดวย และใหบันทึกการตออายุใบอนุญาตไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
สําหรับใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุแลวนั้น ใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง 

 
ขอ ๒๐  ผูรับอนุญาตที่ไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิน้อาย ุ

หรือไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุแตไมไดรับการพิจารณาตออายุ
ใบอนุญาตใหถือวาใบอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง หากผู รับอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการ
สถานพยาบาลนั้นตอไป จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหม 
 

หมวด ๕ 
การชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลรายป 

   
 

ขอ ๒๑  ผูรับอนุญาตตองย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถานพยาบาลรายปภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกป เวนแตกรณีไดรับยกเวนคาธรรมเนยีมตาม
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

กรณีผูรับอนุญาตมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 
จะตองชําระเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน การคํานวณเงินเพิ่มใหคํานวณตามจํานวนเดือนที่ยัง
ไมไดชําระเศษของเดือนใหคิดเปนหนึ่งเดือน 

 
ขอ ๒๒  ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรับชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการ

สถานพยาบาลรายปออกหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมใหแกผู รับอนุญาตตามแบบที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และบันทึกการชําระ
คาธรรมเนียมนั้น และเงินเพิ่ม (ถามี) ไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลทุกครั้งที่มีการชําระ
คาธรรมเนียม 

 
ขอ ๒๓  ผูรับอนุญาตตองแสดงหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการประกอบ

กิจการสถานพยาบาลรายป ณ สถานพยาบาล โดยปดไวในที่เปดเผยและเห็นไดชัดเจนบริเวณ
ทางเขาสถานพยาบาล 
 

หมวด ๖ 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

ขอ ๒๔๒  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ ใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนั้น 

การอนุญาตใหโอนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตโดยออก
ใบอนุญาตใหมตามใบอนุญาตเดิม เวนแตรายการชื่อตัว ช่ือสกุลของผูโอนใหเปลี่ยนแปลงแกไข
เปนชื่อตัว ช่ือสกุลของผูรับโอน และใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาซาย และระบุวัน 
เดือน ป ที่ออกใบแทนใบอนุญาตไวดวย พรอมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงแกไขไวในสมุดทะเบียน
สถานพยาบาล สําหรับใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง 

ใหยกเวนคาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนุญาตเกี่ยวกับรายการ ช่ือ
ตัว ช่ือสกุลของผูโอนตามวรรคสอง 

 
หมวด ๗ 

การแสดงความจํานงขอเปนผูรับอนุญาตแทน 
กรณีผูรับอนญุาตตายและการตรวจสอบ 

   
 

ขอ ๒๕๓  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลแทนกรณีผูรับอนุญาต
ตายใหย่ืนหนังสือแสดงความจํานงตอผูอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบหนังสือนั้น เพ่ือขอ
ประกอบกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย 

เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบแลวพบวาผูแสดงความจํานงมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ ใหผูอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตโดยออกใบอนุญาตใหมตาม
ใบอนุญาตเดิม เวนแตรายการชื่อตัว ช่ือสกุลของผูรับอนุญาตเดิมใหเปลี่ยนแปลงแกไขเปนชื่อตัว 
ช่ือสกุลของผูแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการแทน และใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่
ดานหนาซาย และระบุวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนใบอนุญาตไวดวย สําหรับใบอนุญาตเดิมให
ประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดงพรอมทั้งบันทึกการเปล่ียนแปลงแกไขไวในสมุดทะเบียน
สถานพยาบาลวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตั้งแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย 
ใหยกเวนคาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนญุาตเกี่ยวกับรายการ ช่ือตัว ช่ือสกุลของ
ผูรับอนุญาตเดิมตามวรรคสอง 
                                                 

๒ ขอ ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓ ขอ ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๘ 

การขอและการออกใบแทนใบอนญุาต 
   

 
ขอ ๒๖  กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาต

แจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหมตาม
ใบอนุญาตเดิมโดยใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาซาย และระบุวัน เดือน ป ที่ออกใบแทน
ใบอนุญาตไวดวย พรอมทั้งบันทึกการออกใบแทนใบอนุญาตไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
ดวย 
 

หมวด ๙ 
การขอและการอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

   
 

ขอ ๒๗  การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลจากประเภทที่ไมรับ
ผูปวยไวคางคืนเปนการประกอบกิจการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนไมสามารถ
กระทําได 

 
ขอ  ๒๘   ผู รับอนุญาตที่ประสงคจะ เปลี่ ยนแปลงการประกอบกิจการ

สถานพยาบาลใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือกอสรางอาคารขึ้นใหม หรือดัดแปลง
อาคารเกินกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้ ใหกระทําได
เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

(๑) การลดหรือเพ่ิมแผนกบริการ 
(๒) การลดหรือเพ่ิมจํานวนเตียงรับบริการในแผนกผูปวยในหรือแผนก

ผูปวยหนัก 
(๓) การลดหรือเพ่ิมจํานวนหองผาตัดหรือหองคลอด 
(๔) การเปลี่ยนลักษณะของสถานพยาบาลจากที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
(๕) การเปลี่ยนลักษณะการใชสอยอาคาร โดยการยายสถานที่หรือแผนกบริการ

ภายในอาคารจากผังเดิมที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
(๖) การเพิ่มหรือลดอุปกรณ เชน เครื่องเอกซเรย เครื่องเอ็มอารไอ เครื่องฉาย

รังสี หรือเคร่ืองฟอกบําบัดโลหิต 
(๗) การกอสรางอาคารขึ้นใหมที่ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) การกอสรางอาคารขึ้นใหมที่ทําใหตองเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม (๑) ถึง (๖) 

(๙) การดัดแปลงอาคารที่กอใหเกิดผลกระทบตอการบริการผูปวยในระหวาง
การดําเนินการดัดแปลงนั้น 

(๑๐) การดัดแปลงอาคารที่ทําใหตองเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม (๑) ถึง (๖) 

 
ขอ ๒๙  การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามขอ 

๒๘ ใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น 

 
ขอ ๓๐  การขออนุมัติแผนงานการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ ใหเปนไป

ตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ โดยอนุโลม 
 
ขอ ๓๑  การพิจารณาอนุญาตให เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของ

สถานพยาบาลตามคําขอของผู รับอนุญาตตามขอ ๒๙ ผูอนุญาตตองจัดใหมีการตรวจ
สถานพยาบาลใหเปนไปตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
ขอ ๓๒  การอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล ซึ่งเปน

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานพยาบาล หรือกอสรางอาคารข้ึนใหม หรือดัดแปลงอาคารเกิน
กวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิมและเปนเหตุใหเพ่ิมหรือลดจํานวนเตียงหรือเปนการเพิ่มหรือลดบริการ 
ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหใหมโดยกําหนดวันหมดอายุใบอนุญาตใหเปนไปตามใบอนุญาต
เดิม และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการดังกลาว รวมทั้งการเพิ่มหรือลดจํานวนผู
ประกอบวิชาชีพ ไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล สําหรับใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลกิการ
ใชดวยอักษรสีแดง 

 
ขอ ๓๓  การอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลซึ่งเปน

การกอสรางอาคารขึ้นใหมหรือดัดแปลงอาคารเกินกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิมโดยไมเปนการเพิ่ม
หรือลดจํานวนเตียงใหผูอนุญาตบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
ดวย 
 

หมวด ๑๐ 
การแจงและจดัทํารายงานเมื่อและเลิกกิจการสถานพยาบาล 

   
 

ขอ ๓๔  ผูรับอนุญาตท่ีประสงคจะเลิกกิจการสถานพยาบาล ใหแจงเปนหนังสือ
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูอนุญาตทราบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 
ใหสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนจัดทํารายงานในการดําเนินการ

ดังตอไปนี้ เสนอพรอมหนังสือแจงตามวรรคหนึ่ง 
(๑) รายงานยอดผูปวยที่ยังคงคางอยูในสถานพยาบาล และแผนการดําเนินการ

ตอผูปวยที่ยังคงคางหลังจากการเลิกกิจการ 
(๒)  การประกาศในหนังสือพิมพไมนอยกวาสองฉบับ หรือส่ืออ่ืน ๆ เปนเวลา

ไมนอยกวาสามวันเพื่อใหผูปวยที่เคยรับการรักษาพยาบาลในระยะเวลาหาปกอนเลิกกิจการได
ทราบและมาติดตอขอรับเวชระเบียน ฟลมเอกซเรย และอื่น ๆ ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน
สองเดือนหลังจากวันแจงเลิกกิจการสถานพยาบาลนั้น โดยในประกาศดังกลาวตองระบุสถานที่ที่
จะใหผูปวยมาติดตอขอรับเอกสารดังกลาวใหชัดเจนไมวาจะเปน ณ สถานพยาบาลนั้น หรือ
สถานที่อ่ืน 

(๓) การจําหนายเวชระเบียน ฟลมเอกซเรย และอ่ืน ๆ ที่ไมมีผูมาขอรับตาม 
(๒) โดยมอบใหสถานพยาบาลที่อยูใกลเคียงซึ่งยินดีจะรับมอบ ถาไมมีสถานพยาบาลใดยินดีรับ
มอบใหมอบใหแกสถานพยาบาลของรัฐที่อยูในอําเภอหรือเขตพื้นที่นั้น 

ใหผูรับอนุญาตสงคืนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให
ดําเนินการสถานพยาบาล และสมุดทะเบียนสถานพยาบาล มาพรอมกับหนังสือแจงตามวรรคหนึ่ง
ดวย 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๓๕  ใหสถานพยาบาลทันตกรรม ช้ันสอง และสถานพยาบาลการผดุงครรภ 

ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูในวันที่
กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูดําเนินการ
สถานพยาบาลนั้นขอเลิกดําเนินการสถานพยาบาล 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา 
๑๘ (๑) มาตรา ๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา 
๓๐ วรรคสอง มาตรา ๔๐ วรรคสอง และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๔๑ บัญญัติใหการอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล การขอและการออกใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต การชําระคาธรรมเนียม
การประกอบกิจการสถานพยาบาลรายป การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต การแสดงความ
จํานงขอเปนผูรับอนุญาตแทนกรณีผูรับอนุญาตตายและการตรวจสอบ การขอและการออกใบ
แทนใบอนุญาต การขอและการอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง การประกอบกิจการสถานพยาบาล การ
แจงและจัดทํารายงานเมื่อจะเลิกกิจการสถานพยาบาลตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงวาดวยการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขกรณีการโอนใบอนุญาตและกรณีการแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการแทน
กรณีผูรับอนุญาตตาย ใหออกใบอนุญาตใหใหมและบันทึกไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล ซึง่ทาํ
ใหผูรับโอนและผูแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการแทนตองชําระคาธรรมเนียมเหมือนกับ
กรณีการออกใบอนุญาตใหม ทั้งที่เปนสถานพยาบาลเดิม และไดชําระคาธรรมเนียมตั้งแตเมื่อมี
การออกใบอนุญาตครั้งแรกแลว จึงไมเปนธรรมกับผูรับโอน และผูแสดงความจํานงเพื่อขอ
ประกอบกิจการแทน สมควรแกไขเปนการออกใบแทนใบอนุญาตเดิมและบันทึกไวในสมุด
ทะเบียนสถานพยาบาลเพื่อเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนผูใชบริการสถานพยาบาล  จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

ขอ ๒  คําขอโอนใบอนุญาตและหนังสือแสดงความจํานงขอเปนผูรับอนุญาต
แทนกรณีผูรับอนุญาตตายที่ไดย่ืนไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอและ
หนังสือแสดงความจํานงที่ไดย่ืนตามกฎกระทรวงนี้แลวแตกรณี โดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัศมวรรณวลัย/ผูจัดทํา 
๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา ๓๘/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 


