
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดชื่อสถำนพยำบำล  และกำรแสดงรำยละเอียด 
เกี่ยวกบัชื่อสถำนพยำบำล  ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล 

อัตรำค่ำรกัษำพยำบำล  คำ่ยำและเวชภัณฑ์  ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์  ค่ำบริกำรอืน่  และสิทธิของผู้ปว่ย 
พ.ศ.  2562 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง   และมำตรำ  ๑๘  วรรคหนึ่ง   (๕)   
แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และมำตรำ  ๓๒  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดชื่อสถำนพยำบำล  และกำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับ  
ชื่อสถำนพยำบำล  ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล  อัตรำค่ำรักษำพยำบำล  ค่ำบริกำรและสิทธิ 
ของผู้ป่วย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถำนพยำบำลประเภทท่ีไม่รบัผู้ป่วยไวค้้ำงคืน”  หมำยควำมวำ่  สถำนพยำบำลประเภทคลนิกิ

ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล 
“สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน”  หมำยควำมว่ำ  สถำนพยำบำลประเภท

โรงพยำบำลตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำร  
ของสถำนพยำบำล 

ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลต้องจัดให้มีชื่อสถำนพยำบำล  
ตำมที่ก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค ำน ำหน้ำชื่อหรือต่อท้ำยชื่อสถำนพยำบำลต้องประกอบด้วยลักษณะของสถำนพยำบำล
และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลที่ขออนุญำต  โดยไม่ต้องระบุรำยละเอียดอื่นเพิ่มเติม 

(๒) ชื่อสถำนพยำบำลจะต้องไม่ใช้ค ำหรือข้อควำมที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกินควำมจรงิ
หรืออำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๓) ชื่อสถำนพยำบำลที่สื่อควำมหมำยหรืออ้ำงอิงสถำบันพระมหำกษัตริย์จะกระท ำมิได้    
เว้นแต่ได้รับพระบรมรำชำนุญำตหรือพระรำชำนุญำต 

ข้อ ๔ สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งตั้งอยู่ในอ ำเภอหรือในเขตเดียวกัน
และสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนจะต้องมีชื่อไม่ซ้ ำกัน  เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำต 
ให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลใหม่และผู้รับอนุญำตเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันหรือ 
มีหนังสือยินยอมจำกผู้รับอนุญำตเดิมให้ใช้ชื่อซ้ ำกันได้   แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมำยเลขเรียงล ำดับ 
หรือที่ตั้งสถำนที่ต่อท้ำยชื่อ 

ข้อ ๕ ผู้รับอนุญำตต้องแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถำนพยำบำลที่ได้รับอนุญำต 
ในที่เปิดเผย  ณ  สถำนพยำบำลนั้น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้จัดท ำแผ่นป้ำยแสดงชื่อสถำนพยำบำลเป็นตวัอักษรไทย  กรณีใช้ภำษำต่ำงประเทศดว้ย  
ขนำดตัวอักษรต้องเล็กกว่ำอักษรไทย  โดยระบุลักษณะของสถำนพยำบำลไว้ในแผ่นป้ำยดังกล่ำวด้วย  
ทั้งนี้  กรณีที่เป็นสถำนพยำบำลเฉพำะทำงหรือเฉพำะประเภทผู้ป่วย  ให้ระบุลักษณะเฉพำะดังกล่ำวไว้ด้วย 

(๒) แผ่นป้ำยแสดงชื่อสถำนพยำบำลต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ   มีขนำดควำมกว้ำง   
ไม่น้อยกว่ำสี่สิบเซนติเมตร  และควำมยำวไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร  ตัวอักษรแสดงชื่อ
สถำนพยำบำลมีควำมสูงไม่น้อยกว่ำสิบเซนติเมตร  และตัวอักษรแสดงลักษณะกำรให้บริกำรของ
สถำนพยำบำล  เลขที่ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล  และจ ำนวนเตียงที่จัดให้บริกำรผู้ป่วย
กรณีสถำนพยำบำลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน  มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำห้ำเซนติเมตร 

(๓) ให้แสดงแผ่นป้ำยแสดงชื่อสถำนพยำบำลไว้ในบริเวณสถำนพยำบำลหรือตัวอำคำร
สถำนพยำบำลโดยสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนจำกภำยนอก 

(๔) เอกสำรเวชระเบียน  ซอง  หรือฉลำกบรรจุยำหรือเวชภัณฑ์ต้องปรำกฏชื่อสถำนพยำบำล
และสถำนที่ติดต่อด้วย 

ข้อ ๖ สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนให้ใช้พ้ืนแผ่นป้ำยสีขำวและตัวอักษร  
ในแผ่นป้ำยแสดงชื่อให้ใช้สี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คลินิกเวชกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 
(๒) คลินิกทันตกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง 
(๓) คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้ำ 
(๔) คลินิกกำยภำพบ ำบัดให้ใช้ตัวอักษรสีชมพู 
(๕) คลินิกเทคนิคกำรแพทย์ให้ใช้ตัวอักษรสีเลือดหมู 
(๖) คลินิกกำรแพทย์แผนไทยให้ใช้ตัวอักษรสีน้ ำเงิน 
(๗) คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ใช้ตัวอักษรสีทอง 
(๘) คลินิกกำรประกอบโรคศิลปะให้ใช้ตัวอักษรสีน้ ำตำล 
(๙) คลินิกเฉพำะทำงด้ำนเวชกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



คลินิกเฉพำะทำงด้ำนทันตกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง 
คลินิกเฉพำะทำงด้ำนกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้ำ 

(๑๐) สหคลินิกให้ใช้ตัวอักษรสีเขียวแก่ 
ข้อ ๗ สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนให้ใช้พ้ืนแผ่นป้ำยสีขำวและตัวอักษร   

ในแผ่นป้ำยแสดงชื่อให้ใช้สี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงพยำบำลทั่วไปให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 
(๒) โรงพยำบำลทันตกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง 
(๓) โรงพยำบำลกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้ำ 
(๔) โรงพยำบำลกำยภำพบ ำบัดให้ใช้ตัวอักษรสีชมพู 
(๕) โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยให้ใช้ตัวอักษรสีน้ ำเงิน 
(๖) โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ใช้ตัวอักษรสีทอง 
(๗) โรงพยำบำลเฉพำะทำงให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 
(๘) โรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วยให้ใช้ตัวอักษรสีเหลือง 
ข้อ ๘ ให้ผู้รับอนุญำตแสดงรำยกำรเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลที่ได้รับอนุญำต  

ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย  ณ  สถำนพยำบำลนั้น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถำนพยำบำลประเภทที่ ไม่ รับผู้ป่ วยไว้ค้ ำงคืน   ให้จัดให้มีแผ่นป้ำยแสดงชื่อ 

และชื่อสกุลของผู้ประกอบวชิำชีพและสำขำวิชำชีพ  พร้อมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชพีให้อำ่น
ได้ชัดเจน  และให้แสดงรูปถ่ำยที่ถ่ำยไม่เกินหนึ่งปี   มีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำแปดเซนติเมตร 
และควำมยำวไม่น้อยกว่ำสิบสำมเซนติเมตร  โดยสีของพ้ืนแผ่นป้ำยให้ใช้สีน้ ำเงิน  ตัวอักษรในแผ่นป้ำย 
ให้ใช้สีด ำโดยมีแถบสีขำวเป็นพ้ืนหลังอยู่ตรงตัวอักษรที่ระบุข้อควำม  และให้ติดแผ่นป้ำยไว้ในบริเวณ 
ที่ผู้ป่วยมำติดต่อขอใช้บริกำร 

(๒) สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ ำงคืน  ให้จัดให้มีระบบแสดงชื่อและชื่อสกุล   
ของผู้ประกอบวิชำชีพและสำขำวิชำชีพ  พร้อมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพให้อ่ำนได้ชัดเจน
ในบริเวณที่ผู้ป่วยมำติดต่อขอใช้บริกำร 

ข้อ ๙ ให้ผู้รับอนุญำตแสดงรำยละเอียดเกีย่วกับอัตรำค่ำรกัษำพยำบำล  ค่ำยำและเวชภัณฑ์  
ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์  และค่ำบริกำรอื่นที่สถำนพยำบำลต้องแสดงตำมมำตรำ  ๓๓  วรรคหนึ่ง   
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย  ณ  สถำนพยำบำลที่ได้รับอนุญำต  โดยจัดท ำเป็นแผ่นประกำศ  แผ่นพับ  เล่ม
หรือแฟ้มเอกสำร  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงให้ผู้ป่วยทรำบ  และจัดท ำแผ่นป้ำยให้อ่ำนได้ชัดเจน
ด้วยตัวอักษรไทยขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำสิบเซนติเมตรแสดงให้ผู้ป่วยทรำบว่ำจะสอบถำมอัตรำ  
ค่ำรักษำพยำบำล  ค่ำยำและเวชภัณฑ์  ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์  และค่ำบริกำรอื่นของสถำนพยำบำลได้ที่ใด  
โดยแสดงไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้รับอนุญำตแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยที่สถำนพยำบำลต้องแสดง  
ตำมมำตรำ  ๓๓  วรรคหนึ่ง  ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย  ณ  สถำนพยำบำลที่ได้รับอนุญำต  โดยจัดท ำแผ่นป้ำย  

้หนา   ๑๗
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ให้อ่ำนได้ชัดเจนด้วยตัวอักษรไทยขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำหนึ่งเซนติเมตร   และให้ติดแผ่นป้ำยไว้ที่ 
แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในกรณีสถำนพยำบำลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 

ข้อ ๑๑ สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำลและใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ    
ต้องด ำเนินกำรจัดให้มีชื่อสถำนพยำบำล  และกำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถำนพยำบำล  รำยกำร
เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล  อัตรำค่ำรักษำพยำบำล  ค่ำยำและเวชภัณฑ์  ค่ำบริกำร 
ทำงกำรแพทย์  ค่ำบริกำรอื่น  และสิทธิของผู้ป่วยตำมกฎกระทรวงนี้ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๒ สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำลและใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ    
ต้องด ำเนินกำรจัดให้มีชื่อสถำนพยำบำล  และกำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถำนพยำบำล   
ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล  อัตรำค่ำรักษำพยำบำล  ค่ำยำและเวชภัณฑ์  ค่ำบริกำร 
ทำงกำรแพทย์  ค่ำบริกำรอื่น  และสิทธิของผู้ป่วยตำมกฎกระทรวงนี้ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  31  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ปิยะสกล  สกลสตัยำทร 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



หมำยเหตุ   : -   เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๓๒  วรรคสอง   
แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล   
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้ผู้รับอนุญำตต้องแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถำนพยำบำล  รำยกำร
เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล  อัตรำค่ำรักษำพยำบำล  ค่ำยำและเวชภัณฑ์  ค่ำบริกำร 
ทำงกำรแพทย์   ค่ำบริกำรอ่ืน  และสิทธิของผู้ป่วยตำมหลักเกณฑ์   วิธีกำร  และเงื่อนไขที่ก ำหนด   
ในกฎกระทรวง  ประกอบกับมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกำรก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะ 
กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลตำมกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะ  
กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรก ำหนดชื่อสถำนพยำบำล  และกำรแสดง
รำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถำนพยำบำล  ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล  อัตรำค่ำรักษำพยำบำล  ค่ำยำ 
และเวชภัณฑ์  ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์   ค่ำบริกำรอ่ืน  และสิทธิของผู้ป่วย  เป็นไปโดยเหมำะสม 
และสอดคล้องกัน  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒


