
 

 

 
 บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวง 

ก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียด 
เกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล 

ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืนและสิทธิของผู้ป่วย  
พ.ศ. .... 

  
หลักการ 

 
 ปรับปรุงการก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ           
ชื่ อ ส ถ า น พย า บ า ล  ผู้ ป ร ะ ก อบ วิ ช า ชี พ ใ น ส ถ า น พย า บ า ล  อั ต ร า ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล 
ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นและสิทธิของผู้ป่วย 
 

 
 
 
 

  
เหตุผล 

 
 เนื่องจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดของสถานพยาบาล ในส่วนที่เกี่ยวกับอัตรา
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืนและสิทธิของผู้ป่วย     
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกอบกับมีการปรับปรุงการก าหนด
ลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะของสถานพยาบาลและการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.2558 ดังนั้น เพ่ือให้การ
ก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ                  
ในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืน
และสิทธิของผู้ป่วยเป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกัน จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้   

 

 



 

 

 
 
 

ร่างกฎกระทรวง 
ก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืนและสิทธิของผู้ป่วย 

พ.ศ. .... 
 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4 )
พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่ อสถานพยาบาล  ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  อัตราค่ารักษาพยาบาล                  
ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2558 
 
 ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 สถานพยาบาล  หมายความว่า   “สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ” 
ประเภทคลินิกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะ 
การให้บริการของสถานพยาบาล 
  “สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า สถานพยาบาล
ประเภทโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะ    
การให้บริการของสถานพยาบาล  
 ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องจัดให้มีชื่อสถานพยาบาล
ตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ค าน าหน้าชื่อหรือต่อท้ายชื่อสถานพยาบาลต้องประกอบด้วยลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลที่ขออนุญาต โดยไม่ต้องระบุขนาด    
หรือจ านวนเตียงหรืออ่ืนๆเพิ่มเติม 
 (๒)  ชื่อสถานพยาบาลจะต้องไม่ใช้ค าหรือข้อความที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวด
เกินความจริงหรืออาจท าให้ เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 
 (๓)  ชื่อสถานพยาบาลที่สื่อความหมายหรืออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์จะกระท า
มิได้เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต 
 ข้อ ๔ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ตั้งอยู่ในอ าเภอหรือในเขต
เดียวกันและสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจะต้องมีชื่อไม่ซ้ ากัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่และผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลเดิมให้ใช้ชื่อซ้ ากันได้  แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมายเลขเรียงล าดับหรือ



 

 

๒ 
ที่ตั้งสถานที่ต่อท้ายชื่อ 

 
 
 ข้อ ๕ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต
ในที่เปิดเผย ณ สถานพยาบาลนั้นอย่างน้อยหนึ่งป้าย ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ให้จัดท าเป็นแผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาลเป็นตัว อักษรไทย กรณีใช้
ภาษาต่างประเทศด้วย ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรไทย โดยระบุลักษณะของสถานพยาบาล  
ไว้ในแผ่นป้ายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ กรณีที่เป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางหรือเฉพาะประเภทผู้ป่วย  
ให้ระบุลักษณะเฉพาะดังกล่าวไว้ด้วย 
 (๒)  แผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาลต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่าสี่สิบเซนติเมตร และความยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร ตัวอักษรแสดงชื่อ
สถานพยาบาลมีความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร และตัวอักษรแสดงลักษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาล เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และจ านวนเตียงที่จัดให้บริการ
ผู้ป่วยกรณีสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีความสูงไม่น้อยกว่าห้าเซนติเมตร 
 (๓) ให้แสดงแผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาลไว้ในบริเวณสถานพยาบาลหรือ 
ตัวอาคารสถานพยาบาลโดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก 
 (๔)  เอกสารเวชระเบียน ซอง หรือฉลากบรรจุยาหรือเวชภัณฑ์ต้องปรากฏชื่อ
สถานพยาบาลและสถานที่ติดต่อด้วย 
 ข้อ ๖  สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนให้ใช้พ้ืนแผ่นป้ายสีขาวและ
ตัวอักษรในแผ่นป้ายแสดงชื่อให้ใช้สี ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  คลินิกเวชกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 
 (๒)  คลินิกทันตกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง 
 (๓)  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้า 
 (๔)  คลินิกกายภาพบ าบัดให้ใช้ตัวอักษรสีชมพู 
 (๕)  คลินิกเทคนิคการแพทย์ให้ใช้ตัวอักษรสีเลือดหมู 
 (๖)  คลินิกการแพทย์แผนไทยให้ใช้ตัวอักษรสีน้ าเงิน 
 (๗)  คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ใช้อักษรทอง 
 (8)  คลินิกการประกอบโรคศิลปะให้ใช้ตัวอักษรสีน้ าตาล 
 (9)   คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 
        คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง 
  คลินิกเฉพาะทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้า 
 (10) สหคลินิกให้ใช้ตัวอักษรสีเขียวแก่ 
 ข้อ ๗ สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนให้ใช้พ้ืนแผ่นป้ายสีขาวและ
ตัวอักษรในแผ่นป้ายแสดงชื่อให้ใช้สีดังต่อไปนี้  
 (๑)  โรงพยาบาลทั่วไปให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 
 (๒)  โรงพยาบาลทันตกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง 
 (๓)  โรงพยาบาลการพยาบาลและผดุงครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้า 
 (๔)  โรงพยาบาลกายภาพบ าบัดให้ใช้ตัวอักษรสีชมพู 
 (๕)  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยให้ใช้ตัวอักษรสีน้ าเงิน 
 (6)  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ใช้ตัวอักษรสีทอง 
 (7)  โรงพยาบาลเฉพาะทางให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 



 

 

๓ 
 (8)  โรงพยาบาลเฉพาะประเภท ผู้ป่วยให้ใช้ตัวอักษรสีเหลือง 
 
 
 ข้อ ๘ ให้ผู้รับอนุญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลนั้น ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ให้จัดให้มีแผ่นป้ายแสดงชื่อ   
และชื่อสกุลของผู้ประกอบวิชาชีพและสาขาวิชาชีพ พร้อมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
ให้อ่านได้ชัดเจน และให้แสดงรูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหนึ่งปี มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่าแปดเซนติเมตร
และความยาวไม่น้อยกว่าสิบสามเซนติเมตร โดยสีของพ้ืนแผ่นป้ายให้ใช้สีน้ าเงิน ตัวอักษรในแผ่นป้าย
ให้ใช้สีด าบนแถบขาว และให้ติดแผ่นป้ายไว้ในบริเวณท่ีผู้ป่วยมาติดต่อขอใช้บริการ 
 (๒)  สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ให้จัดให้มีระบบแสดงชื่อและชื่อ
สกุลของผู้ประกอบวิชาชีพและสาขาวิชาชีพ พร้อมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้อ่านได้
ชัดเจนในบริเวณท่ีผู้ป่วยมาติดต่อขอใช้บริการ 
 ข้อ 9 ให้ผู้รับอนุญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายา     
และเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอ่ืนที่สถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา 33 
วรรคหนึ่ง ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต โดยจัดท าเป็นแผ่นประกาศ 
แผ่นพับ เล่มหรือแฟ้มเอกสาร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงให้ผู้ป่วยทราบและจัดท าแผ่นป้าย     
ให้อ่านได้ชัดเจนด้วยตัวอักษรไทยขนาดความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตรแสดงให้ผู้ป่วยทราบว่า     
จะสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการอ่ืน   
ของสถานพยาบาลได้ที่ใด โดยแสดงไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 
 ข้อ ๑๐  ให้ผู้รับอนุญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยในที่เปิดเผย     
และเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต โดยจัดท าแผ่นป้ายให้อ่านได้ชัดเจนด้วยตัว
อักษรไทยขนาดความสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งเซนติเมตร  และติดไว้ที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย           
ในกรณีสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
  ข้อ ๑๑  สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งได้รับใบอนุญาต          
ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต้องด าเนินการจัดให้มีชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืนและสิทธิของผู้ป่วยตามกฎกระทรวงนี้ภายในเก้าสิบวัน           
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
  ข้อ ๑๒  สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้      
ใช้บังคับ ต้องด าเนินการจัดให้มีชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ
สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืนและสิทธิของผู้ป่วยตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ      
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