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พระราชบัญญัติ 

สถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

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

เป็นปีที่  ๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

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

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “สถานพยาบาล”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเวชกรรม  การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม   
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การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบําบัด  การประกอบวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   
หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ทั้งนี้  โดยกระทํา
เป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า   “ผู้ประกอบวิชาชีพ”  ในมาตรา   ๔   
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบโรคศิลปะ  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้หมายความรวมถึงบุคคลตามมาตรา  ๓๑  แห่งกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบโรคศิลปะ” 

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

““ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพมอบหมาย” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง  
ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  
สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง  ต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  เว้นแต่
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานซึ่งผู้อนุญาตกําหนด 

เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการแจ้งให้สถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ตามวรรคสอง  ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการสถานพยาบาล”  ประกอบด้วย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เป็นกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย   
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  และผู้แทนสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน)  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะจํานวนสองคน  
และผู้ประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชีพ  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบ
วิชาชีพนั้น  จํานวนหกคน  ได้แก่  ผู้แทนแพทยสภา  ผู้แทนสภาการพยาบาล  ผู้แทนสภาเภสัชกรรม   
ผู้แทนทันตแพทยสภา  สภาวิชาชีพละหนึ่งคน  และผู้แทนสภาวิชาชีพอื่นเลือกกันเองจํานวนสองคน  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

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

ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ   
และผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน
และให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน   
แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้  ในการนี้ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คําปรึกษา  ให้ความเห็น  และให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรี
หรือผู้อนุญาตในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
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(๑) การออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  การดําเนินการสถานพยาบาล  การปิด

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

ตามมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และการแจ้งให้ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสถานพยาบาลดังกล่าว 
(๖) การกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  โรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อ

ที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  หรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล 
และการกําหนดหลักเกณฑ์การดาํเนินการในกรณีเช่นว่านั้น 

(๗) เร่ืองอื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตมอบหมาย” 
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
“มาตรา ๑๔/๑ สถานพยาบาลอาจจัดให้มีการศึกษา  การฝึกอบรม  การวิจัยทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข  หรือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน   
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

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

“(๑)  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  แต่บุคคลเช่นว่านี้จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการตามประเภทใด  
หรือสถานพยาบาลท่ีให้บริการทางการแพทย์ใด  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

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

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

และสิทธิของผู้ป่วยที่สถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

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

ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล  ค่ายาและเวชภัณฑ์  
ค่าบริการทางการแพทย์  หรือค่าบริการอื่นเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้  และต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิ
ที่ได้แสดงไว้” 

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

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

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

“มาตรา ๓๔ ให้ผู้ดําเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขา  

ชั้น  หรือแผน  ที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาต  หรือมิให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

(๒) ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเก่ียวกับ
การประกอบวิชาชีพของตน 

(๓) ควบคุมและดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจํานวนเตียงตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต  
เว้นแต่กรณีฉุกเฉินซึ่งหากไม่รับไว้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย 

(๔) ควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด  เรียบร้อย  ปลอดภัย  และมีลักษณะอันเหมาะสม
แก่การใช้เป็นสถานพยาบาล” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

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

เพื่อประโยชน์สาธารณะ  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้สถานพยาบาลมีหน้าที่ระดมทรัพยากร
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาหรือดําเนินการตามความเหมาะสมและความจําเป็น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

เม่ือให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ถ้ามีความจําเป็นต้องส่งต่อหรือผู้ป่วย 
มีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น  ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการต้องจัดการ 
ให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคส่ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

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

การโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ  ซึ่งชื่อ  ที่ตั้ง  หรือกิจการของสถานพยาบาล  หรือคุณวุฒิ
หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  เพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาล  
โดยใช้ข้อความ  เสียง  หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง  หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
ในสาระสําคัญเก่ียวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล  จะกระทํามิได้ 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหน่ึงให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” 
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๒๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของ 
ที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

“มาตรา ๖๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้ระงับการโฆษณาหรือประกาศ  ทั้งนี้  
จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้ระงับการโฆษณา
หรือประกาศ  ทั้งนี้  จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

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

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา ๗๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นประธานกรรมการ  

ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ  และให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่งตั้งข้าราชการของ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ  และอกีไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

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

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



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

 

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

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

การดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

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

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  และมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนํา  
ของคณะกรรมการสถานพยาบาล  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การกําหนดลักษณะ   
ของสถานพยาบาลและมาตรฐานซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศฉบับนี้ 
“สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน”  หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทคลินิก  

หรือที่ เรียกชื่ออย่างอื่นแต่ดําเนินงานลักษณะเดียวกัน  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
ศูนย์บริการสาธารณสุข  ศูนย์สุขภาพชุมชน  เป็นต้น 

“สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน”  หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล  
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่ดําเนินงานลักษณะเดียวกัน  เช่น  สถาบัน  ศูนย์  เป็นต้น 

ข้อ 4 สถานพยาบาลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  หมายถึง  
สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สภากาชาดไทย 

ข้อ 5 ให้สถานพยาบาลมีลักษณะโดยทั่วไป  และลักษณะการให้บริการ  ดังต่อไปนี้   
(1) มีความปลอดภัย  มีความสะดวก  และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  ในการ

ประกอบวิชาชีพตามประเภทและสาขานั้น ๆ 
(2) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร   
(3) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(4) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
(๕) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
(6) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ 6 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  ต้องได้มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยาและเวชภัณฑ์ตามแต่ละแผนก  หรือประเภทการให้บริการ  

ตามหมวด  2  แห่งกฎกระทรวงกําหนดชนิดและจํานวนเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยา  และเวชภัณฑ์   
หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล  พ.ศ.  2558   

(2) ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะต้องได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ   
หรือการประกอบโรคศิลปะที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพกําหนดหรือประกาศกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 

ข้อ 7 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภททั่วไป  ได้แก่  สถานพยาบาล   
ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยด้วยโรคท่ัวไป  มิได้จํากัดเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง  โดยต้อง
ประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียน   
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก   
(๓) แผนกผู้ป่วยใน   
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน  
(๕) แผนกเภสัชกรรม 
(6) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน   
(7) ระบบควบคุมการติดเชื้อ   
(8) ระบบไฟฟ้าสํารอง   
(9) ระบบน้ําสํารอง   

(10) จัดให้มีบริการชันสูตร 
(11) จัดให้มีบริการรังสีวิทยา 
(๑3) แผนกบริการ  หรือหน่วยบริการ  หรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่น   
ข้อ 8 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภทเฉพาะทาง  ได้แก่  สถานพยาบาล  

ที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเฉพาะทางด้านเวชกรรม  โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  และผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้น  ต้องได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติบัตรจากแพทยสภา  เช่น  โรงพยาบาลเฉพาะทางหู  ตา  
คอ  จมูก  โรงพยาบาลเฉพาะทางทรวงอก  โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง  เป็นต้น  โดยต้อง
ประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ  ตามที่หน่วยงานกระทรวง  ทบวง  กรม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สภากาชาดไทย  
ประกาศกําหนด 
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ข้อ 9 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภทเฉพาะประเภทผู้ป่วย  ได้แก่  
สถานพยาบาลที่จัดให้ มีการประกอบวิชาชีพตามลักษณะเฉพาะประเภทผู้ ป่วย  ซึ่ งดําเนินการ   
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เช่น  ผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้ป่วยจิตเวช  ผู้สูงอายุ  แม่และเด็ก  บําบัดยาเสพติด  
เป็นต้น  โดยต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ  ตามที่หน่วยงานกระทรวง  
ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  
สภากาชาดไทย  ประกาศกําหนด 

ข้อ 10 สถานพยาบาลประเภทที่ รับผู้ ป่วยไว้ค้างคืนประเภทเฉพาะด้านวิชาชีพ  ได้แก่  
สถานพยาบาลที่จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพตามด้านนั้น ๆ  เช่น  ทันตกรรม  การพยาบาลและการผดุงครรภ์  
กายภาพบําบัด  การแพทย์แผนไทย  เป็นต้น  โดยต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุน  
การให้บริการ  ตามที่หน่วยงานกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สภากาชาดไทย  ประกาศกําหนด 

ข้อ 11 สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยา  
และเวชภัณฑ์ทั่วไปที่จําเป็น  ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่ ม่ันคง  ปลอดภัย  และต้องจัดให้เป็นระเบียบ  
สามารถค้นหาได้ง่าย  หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย  
ซึ่งอาจจัดแยกเป็นแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได้ 

(๒) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อื่น 
(๓) เคร่ืองใช้ทั่วไปท่ีใช้ในการตรวจรักษาและบริการ  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  ที่นั่งพักรอของผู้ป่วย  

เตียงตรวจโรค  และอ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา 
(๔) เคร่ืองมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์สําหรับควบคุมการติดเชื้อในกรณีที่จําเป็นต้องใช้  เช่น  

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการทําความสะอาด  หม้อต้ม  หม้อนึ่ง  ตู้ที่ มิดชิดสําหรับเก็บเคร่ืองมือ   
ที่ปราศจากเชื้อแล้ว  และมีเคร่ืองมือที่พร้อมใช้งาน  เช่น  ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป  และภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ 

(๕) อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  ได้แก่  ถุงบีบลมเพื่อช่วยหายใจพร้อมหน้ากากครอบ   
ช่วยการหายใจ  ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ใช้ในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 

(6) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(7) ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่จําเป็น  โดยมีจํานวนรายการและปริมาณท่ีเพียงพอ 
(8) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น 
(9) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษ  ให้มีสถานที่หรือตู้เก็บ  

ที่ม่ันคงและปลอดภัยมีกุญแจปิดและเปดิอย่างมีประสิทธิภาพ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 12 สถานพยาบาล  ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  สภากาชาดไทย  ต้องดําเนินการให้เป็นไป  
ตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับและให้แจ้งอธิบดีกรมสนับสนุน  
บริการสุขภาพทราบภายใน  30  วัน 

ข้อ 13 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภทเฉพาะทาง  ประเภทเฉพาะ  
ประเภทผู้ป่วยและประเภทเฉพาะด้านวิชาชีพ  ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สภากาชาดไทย  ต้องดําเนินการ  
ให้ เป็นไปตามประกาศน้ีภายในสองปี  นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับและให้แจ้งอธิบดี 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทราบภายใน  30  วัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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