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กฎกระทรวง 
วาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  แหง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๔  และขอ  ๒๕  แหงกฎกระทรวงวาดวยการประกอบ
กิจการสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๔  ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่นซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๗  ใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนั้น 

การอนุญาตใหโอนใบอนุญาต  ใหผูอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตโดยออกใบอนุญาตใหม
ตามใบอนุญาตเดิม  เวนแตรายการชื่อตัว  ชื่อสกุลของผูโอนใหเปลี่ยนแปลงแกไขเปนชื่อตัว  ชื่อสกุล
ของผูรับโอน  และใหกํากับคําวา  “ใบแทน”  ไวที่ดานหนาซาย  และระบุวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน
ใบอนุญาตไวดวย  พรอมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงแกไขไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล  สําหรับ
ใบอนุญาตเดิมใหประทบัตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง 

ใหยกเวนคาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนุญาตเกี่ยวกับรายการ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล
ของผูโอนตามวรรคสอง 

ขอ  ๒๕  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลแทนกรณีผูรับอนุญาตตายใหย่ืน
หนังสือแสดงความจํานงตอผูอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน 
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ราชกิจจานุเบกษา  พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบหนังสือนั้น  เพื่อขอประกอบกิจการ
ที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย 

เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบแลวพบวาผูแสดงความจํานงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ตามมาตรา  ๑๗  ใหผูอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตโดยออกใบอนุญาตใหมตามใบอนุญาตเดิม  เวนแต
รายการชื่อตัว  ชื่อสกุลของผูรับอนุญาตเดิมใหเปลี่ยนแปลงแกไขเปนชื่อตัว  ชื่อสกุลของผูแสดงความจํานง
เพื่อขอประกอบกิจการแทน  และใหกํากับคําวา  “ใบแทน”  ไวที่ดานหนาซาย  และระบุวัน  เดือน  ป   
ที่ออกใบแทนใบอนุญาตไวดวย  สําหรับใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง  
พรอมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงแกไขไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาต
ต้ังแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย 

ใหยกเวนคาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนุญาตเกี่ยวกับรายการ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล
ของผูรับอนุญาตเดิมตามวรรคสอง” 

ขอ ๒ คําขอโอนใบอนุญาตและหนังสือแสดงความจํานงขอเปนผู รับอนุญาตแทนกรณี 
ผูรับอนุญาตตายที่ไดย่ืนไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนคําขอและหนังสือแสดง 
ความจํานงที่ไดย่ืนตามกฎกระทรวงนี้แลวแตกรณี  โดยอนุโลม 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มงคล  ณ  สงขลา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ขอ  ๒๔  และขอ  ๒๕  ไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขกรณีการโอน
ใบอนุญาตและกรณีการแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการแทนกรณีผูรับอนุญาตตาย  ใหออกใบอนุญาต
ใหใหมและบันทึกไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล  ซ่ึงทําใหผูรับโอนและผูแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบ
กิจการแทนตองชําระคาธรรมเนียมเหมือนกับกรณีการออกใบอนุญาตใหม  ท้ังท่ีเปนสถานพยาบาลเดิม  และไดชําระ
คาธรรมเนียมตั้งแตเม่ือมีการออกใบอนุญาตครั้งแรกแลว  จึงไมเปนธรรมกับผูรับโอน  และผูแสดงความจํานง
เพ่ือขอประกอบกิจการแทน  สมควรแกไขเปนการออกใบแทนใบอนุญาตเดิมและบันทึกไวในสมุดทะเบียน
สถานพยาบาลเพื่อเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนผูใชบริการสถานพยาบาล  จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
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