
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๒๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๒ วรรค

สอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออก
กฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๒๔ และขอ ๒๕ แหงกฎกระทรวงวาดวยการ

ประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๒๔  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 

ขอ ๒๕  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 

ใหยกเวนคาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนุญาตเกี่ยวกับรายการ ช่ือ
ตัว ช่ือสกุลของผูรับอนุญาตเดิมตามวรรคสอง” 

 
                                                 

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



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 
 

ขอ ๒  คําขอโอนใบอนุญาตและหนังสือแสดงความจํานงขอเปนผูรับอนุญาต
แทนกรณีผูรับอนุญาตตายที่ไดย่ืนไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอและ
หนังสือแสดงความจํานงที่ไดย่ืนตามกฎกระทรวงนี้แลวแตกรณี โดยอนุโลม 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มงคล  ณ สงขลา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



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 
 

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
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 
รัศมิ์วรรณวลัย/ตรวจ 

๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
 

ดลธี/ผูจดัทาํ 
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
รัศมวรรณวลัย/ตรวจ 

๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 

 


