
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
วาดวยผูดําเนนิการสถานพยาบาลตามประเภท 

และลักษณะการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ

ตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล ดังนี้ 
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน

คลินิกเวชกรรมหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานเวชกรรมดวย 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานเวชกรรมเฉพาะทางผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ ตองเปนผูที่ไดรับวุฒิบัตรหรือ
อนุมัติบัตรจากแพทยสภาในสาขานั้นดวย 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือสถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 

 
ขอ ๒  ใหผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ

ตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล ดังนี้ 
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน

คลินิกทันตกรรมหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานทันตกรรมดวย 
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานทันตกรรมเฉพาะทางผู

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ ตองเปนผูที่ไดรับวุฒิบัตร
หรือหนังสืออนุมัติจากทันตแพทยสภาในสาขานั้นดวย 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
สถานพยาบาลทันตกรรม 

 
ขอ ๓  ใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ันหนึ่ง มีสิทธิไดรับ

อนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของ
สถานพยาบาล ดังนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๘๒ ก/หนา ๕๕/๒๘ 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 
 

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือสหคลินิกที่ใหบริการดานการพยาบาล การดูแลมารดา
และทารกกอนและหลังคลอดยกเวนการทําคลอดดวย 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
สถานพยาบาลการผดุงครรภหรือสถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 

 
ขอ ๔  ใหผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ช้ันหนึ่ง มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปน

ผูดําเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ รับผูปวยไวคางคืน ที่มี ลักษณะการใหบริการเปน
สถานพยาบาลการผดุงครรภ 

 
ขอ ๕  ใหผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําบัดมี

สิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของ
สถานพยาบาล ดังนี้ 

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
คลินิกกายภาพบําบัดหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานกายภาพบําบัดดวย 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
สถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 

 
ขอ ๖  ใหผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทยมี

สิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะ
การใหบริการเปนคลินิกเทคนิคการแพทยหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานเทคนิคการแพทยดวย 

 
ขอ ๗  ใหผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย 

มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะการใหบริการทางการแพทยของ
สถานพยาบาล ดังนี้ 

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
คลินิกการแพทยแผนไทยหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย
แผนไทยดวย 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
สถานพยาบาลการแพทยแผนไทย 

 
ขอ ๘  ใหผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย

ประยุกตมีสิทธิไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามประเภทและลักษณะการใหบริการทาง
การแพทยของสถานพยาบาล ดังนี ้

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
คลินิกการแพทยแผนไทยประยุกตหรือสหคลินิกที่ใหบริการดานการประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทยแผนไทยประยุกตดวย 



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 
 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนที่มีลักษณะการใหบริการเปน
สถานพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต 
 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๕ (๑) แหง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหการพิจารณาออกใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลของผูอนุญาตจะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม แตบุคคลเชนวานั้นจะไดรับอนุญาตใหเปน
ผูดําเนินการตามประเภทใด หรือสถานพยาบาลที่ใหบริการทางการแพทยใด ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พุทธชาด/แกไข 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

ดลธี/ผูจดัทาํ 
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
รัศมวรรณวลัย/ตรวจ 

๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 

 


