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กฎกระทรวง 
กําหนดชื่อสถานพยาบาล  และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อสถานพยาบาล 

ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  อัตราค่ารักษาพยาบาล  ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๘  (๕)  และมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง 
(๑) กฎกระทรวงว่าด้วยชื่อสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) กฎกระทรวงว่าด้วยการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล  ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ในสถานพยาบาล  อัตราค่ารักษาพยาบาล  ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน”  หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทคลินิก

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล 
“สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน”  หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล 
ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องจัดให้มีชื่อสถานพยาบาล

ตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คํานําหน้าชื่อหรือต่อท้ายชื่อสถานพยาบาลต้องประกอบด้วยลักษณะของสถานพยาบาล

และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลที่ขออนุญาต 
(๒) ชื่อสถานพยาบาลจะต้องไม่ใช้คําหรือข้อความที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกินความจริง

หรืออาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(๓) ชื่อสถานพยาบาลที่สื่อความหมายหรืออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์จะกระทํามิได้ 

เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต 
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ข้อ ๔ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ตั้งอยู่ในอําเภอหรือในเขตเดียวกัน
และสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจะต้องมีชื่อไม่ซ้ํากัน  เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเดิมเป็นบุคคล
หรือนิติบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเดิม 
ให้ใช้ชื่อซ้ํากันได้  แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมายเลขเรียงลําดับหรือที่ตั้งสถานที่ต่อท้ายชื่อ 

ข้อ ๕ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อสถานพยาบาลท่ีได้รับอนุญาตในท่ีเปิดเผย  
ณ  สถานพยาบาลนั้นอย่างน้อยหนึ่งป้าย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้จัดทําเป็นแผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาลเป็นตัวอักษรไทย  กรณีใช้ภาษาต่างประเทศด้วย
ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรไทย  โดยระบุลักษณะของสถานพยาบาลไว้ในแผ่นป้ายดังกล่าวด้วย  
ทั้งนี้  กรณีที่เป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางหรือเฉพาะประเภทผู้ป่วย  ให้ระบุลักษณะเฉพาะดังกล่าวไว้ด้วย 

(๒) แผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาลต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีขนาดความกว้าง 
ไม่น้อยกว่าสี่สิบเซนติเมตร  และความยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบเซนติเมตร  ตัวอักษรแสดงชื่อสถานพยาบาล
มีความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร  และตัวอักษรแสดงลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล   
เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  และจํานวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วยกรณีสถานพยาบาล
ประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  มีความสูงไม่น้อยกว่าห้าเซนติเมตร 

(๓) ให้แสดงแผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาลไว้ในบริเวณสถานพยาบาลหรือตัวอาคารสถานพยาบาล
โดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก 

(๔) เอกสารเวชระเบียน  ซอง  หรือฉลากบรรจุยาหรือเวชภัณฑ์ต้องปรากฏชื่อสถานพยาบาล
และสถานที่ติดต่อด้วย 

ข้อ ๖ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนให้ใช้พื้นแผ่นป้ายสีขาวและตัวอักษร
ในแผ่นป้ายแสดงชื่อให้ใช้สี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คลินิกเวชกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 
(๒) คลินิกทันตกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง 
(๓) คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้า 
(๔) คลินิกกายภาพบําบัดให้ใช้ตัวอักษรสีชมพู 
(๕) คลินิกเทคนคิการแพทย์ให้ใช้ตัวอักษรสีเลือดหมู 
(๖) คลินิกการแพทย์แผนไทยให้ใช้ตัวอักษรสีน้ําเงิน 
(๗) คลินิกการประกอบโรคศิลปะให้ใช้ตัวอักษรสีน้ําตาล 
(๘) คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว   

คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง 
(๙) สหคลินิกให้ใช้ตัวอักษรสีเขียวแก่ 
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ข้อ ๗ สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนให้ใช้พื้นแผ่นป้ายสีขาวและตัวอักษร 
ในแผ่นป้ายแสดงชื่อให้ใช้สีดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงพยาบาลท่ัวไปให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 
(๒) โรงพยาบาลทันตกรรมให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง 
(๓) โรงพยาบาลการพยาบาลและผดุงครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้า 
(๔) โรงพยาบาลกายภาพบําบัดให้ใช้ตัวอักษรสีชมพู 
(๕) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยให้ใช้ตัวอักษรสีน้ําเงิน 
(๖) โรงพยาบาลเฉพาะทางให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว 
(๗) โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยให้ใช้ตัวอักษรสีเหลือง 
ข้อ ๘ ให้ผู้รับอนุญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ  ซึ่งประกอบวิชาชีพ 

ในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต  ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานพยาบาลนั้น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  ให้จัดให้มีแผ่นป้ายแสดงชื่อและชื่อสกุลของ

ผู้ประกอบวิชาชีพและสาขาวิชาชีพ  พร้อมทั้งระบุเลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้อ่านได้ชัดเจน   
และให้แสดงรูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหนึ่งปี  มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่าแปดเซนติเมตรและความยาว 
ไม่น้อยกว่าสิบสามเซนติเมตร  โดยสีของพื้นแผ่นป้ายให้ใช้สีน้ําเงิน  ตัวอักษรในแผ่นป้ายให้ใช้สีขาว   
และให้ติดแผ่นป้ายไว้ในบริเวณที่ผู้ป่วยมาติดต่อขอใช้บริการ 

(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  ให้จัดให้มีระบบแสดงชื่อและชื่อสกุลของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพและสาขาวิชาชีพ  พร้อมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้อ่านได้ชัดเจนในบริเวณ
ที่ผู้ป่วยมาติดต่อขอใช้บริการ 

ข้อ ๙ ให้ผู้รับอนุญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาล  และค่าบริการ 
ที่สถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานพยาบาล 
ที่ได้รับอนุญาต  โดยจัดทําเป็นแผ่นประกาศ  แผ่นพับ  เล่มหรือแฟ้มเอกสาร  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แสดงให้ผู้ป่วยทราบ  และจัดทําแผ่นป้ายให้อ่านได้ชัดเจนด้วยตัวอักษรไทยขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 
สิบเซนติเมตร  แสดงให้ผู้ป่วยทราบว่าจะสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการของสถานพยาบาล 
ได้ที่ใด  โดยแสดงไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้รับอนุญาตแสดงรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิของผู้ป่วยในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต  โดยจัดทําแผ่นป้ายให้อ่านได้ชัดเจนด้วยตัวอักษรไทยขนาดความสูง 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเซนติเมตร  และติดไว้ที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในกรณีสถานพยาบาลประเภท 
ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

ข้อ ๑๑ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   
ต้องดําเนินการจัดให้มีชื่อสถานพยาบาล  และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อสถานพยาบาล  ผู้ประกอบ
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วิชาชีพในสถานพยาบาล  อัตราค่ารักษาพยาบาล  ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วยตามกฎกระทรวงนี้ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๒ สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   
ต้องดําเนินการจัดให้มีชื่อสถานพยาบาล  และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อสถานพยาบาล  ผู้ประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาล  อัตราค่ารักษาพยาบาล  ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วยตามกฎกระทรวงนี้ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ศาสตราจารย์รัชตะ  รัชตะนาวิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากมีการปรับปรุงการกําหนดลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาล
และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ดังน้ัน  เพ่ือให้การกําหนดช่ือสถานพยาบาล   
การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล  ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย
เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


