
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดใหก้ิจกำรกำรดแูลผูสู้งอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิง 
เป็นกิจกำรอื่นในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน  (๓)  ของบทนิยำมค ำว่ำ  “สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ”   
ในมำตรำ  ๓  และมำตรำ  ๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป   

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“กิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง”  หมำยควำมว่ำ  กิจกำรที่ให้บริกำรเกี่ยวกับ 

กำรดูแล  ส่งเสริม  ฟ้ืนฟูสุขภำพ  หรือกำรประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ   
โดยวิธีกำรจัดกิจกรรมในระหว่ำงวัน  หรือกำรช่วยเหลือในกำรด ำรงชีวิต  หรือกำรจัดสถำนที่เพ่ือพ ำนัก 
อำศัย  หรือสถำนที่บริบำลดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรในสถำนพยำบำล 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล 

ข้อ ๓ ให้กิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงเป็นกิจกำรอื่นในสถำนประกอบกำร 
เพื่อสุขภำพ   

ข้อ ๔ กิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงแบ่งลักษณะกำรให้บริกำรออกเป็นสำมลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงระหว่ำงวัน  ท่ีมีกำรจัดกิจกรรมกำรดูแล  
ส่งเสริม  และฟื้นฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  โดยไม่มีกำรพักค้ำงคืน 

(๒) กำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุ  ที่มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุ    
โดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย 

(๓) กำรให้บริกำรดูแลและประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  ที่มีกำรจัดกิจกรรม 
กำรดูแล  ส่งเสริม  และฟื้นฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  โดยมีกำรพักค้ำงคืน 

้หนา   ๗
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ข้อ ๕ ผู้ซึ่งประกอบกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  รวมทั้งผู้ปฏิบัติงำนในกิจกำร
ดังกล่ำว  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือ 
ผู้มีภำวะพ่ึงพิง  ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร  ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร  หรือค ำขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรต่อผู้อนุญำตภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
และเมื่อยื่นค ำขอรบัใบอนญุำตหรือค ำขอขึน้ทะเบยีนแลว้  ให้ประกอบกิจกำร  ด ำเนินกำร  หรือให้บรกิำร
ต่อไปได้จนกว่ำจะได้รับแจ้งค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจำกผู้อนุญำต  แล้วแต่กรณี 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชำญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ประเทศไทยได้เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ  
และในภำยภำคหน้ำจะมีผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้นอีกเป็นจ ำนวนมำกที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรช่วยเหลือ   ดูแล  
ส่งเสริม  และฟื้นฟูสุขภำพ  ประกอบกับในปัจจุบันมีสถำนประกอบกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะ
พ่ึงพิงเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวนมำก  เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ  ดูแล  ส่งเสริม  และฟ้ืนฟูสุขภำพให้แก่ผู้สูงอำยุ 
หรือผู้ที่มีภำวะพ่ึงพิงซึ่งไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้  ซึ่งกำรให้บริกำรในกำรช่วยเหลือ  ดูแล  ส่งเสริม  
และฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักวิชำกำรอำจส่งผลให้
เกิดอันตรำยต่อผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่มำรับบริกำรได้  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรประกอบกิจกำรกำรดูแล
ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิงต้องด ำเนินกำรโดยมีมำตรฐำน  มีกำรให้บริกำรโดยผู้ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ  
และผ่ำนกำรอบรมเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยเฉพำะ  และมีกำรช่วยเหลือ  ดูแล  ส่งเสริม  
และฟ้ืนฟูสุขภำพผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงได้อย่ำงปลอดภัย  สำมำรถด ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคลได้  จึงสมควรก ำหนดให้กิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง 
เป็นกิจกำรอื่นในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  เพ่ือให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมก ำกับดูแลตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนดำ้นสถำนที่  ควำมปลอดภัย  และกำรให้บรกิำร 
ในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดแูลผู้สูงอำยหุรือผูม้ีภำวะพึ่งพิง 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๒๖  แห่งพระรำชบัญญัติ 
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
มำตรฐำนดำ้นสถำนที ่

 
 

ข้อ ๑ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  
ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้ำนสถำนที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีสภำพแวดล้อมที่มีควำมปลอดภัยไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  และมีทำง 
ที่ใช้ในกำรเข้ำและออกโดยสะดวก   

(๒) มีอำคำร  สถำนที่  และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมแก่ผู้รับบริกำร  รวมทั้งต้องปลอดจำก
เหตุร ำคำญที่อำจรบกวนควำมเป็นอยู่ที่สุขสบำย  ซึ่งต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมอำคำร  หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข 

(๓) พ้ืนที่ที่ให้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพมีลักษณะ  ดังนี้ 
 (ก) มีควำมกว้ำงของทำงเดินไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบเซนติเมตร 
 (ข) มีกำรท ำควำมสะอำดและจัดสถำนที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 (ค) กรณีใช้ พ้ืนที่ประกอบกิจกำรอยู่ในอำคำรเดียวกันกับกำรประกอบกิจกำรอื่น   

ต้องมีกำรแบ่งเขตพ้ืนที่บริเวณที่ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน  และกำรประกอบกิจกำรอื่นต้องไม่รบกวน 
ต่อกำรให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 

 (ง) มีพ้ืนที่ส่วนกลำงแก่ผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับกำรประกอบกิจกรรมหรือ
สันทนำกำรที่หลำกหลำย 
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(๔) กรณีสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพมีกำรให้บริกำรหลำยลักษณะรวมอยู่ในอำคำรหรือ
สถำนที่เดียวกัน  จะต้องมีกำรแบ่งสัดส่วนกำรให้บริกำรให้ชัดเจน  และแต่ละสัดส่วนจะต้องมีพ้ืนที่และ
ลักษณะตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรแต่ละลักษณะ 

(๕) มีหน่วยบริกำรในกำรประสำนงำน  แจ้งเหตุเตือนภัย  อ ำนวยควำมสะดวก  และอื่น ๆ 
(๖) มีกำรจัดกำรมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ ำเสีย  ที่เหมำะสมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
(๗) มีระบบกำรควบคุมพำหะน ำโรคตำมหลักสุขำภิบำล   
(๘) พ้ืนที่บริเวณที่ให้บริกำรต้องมีแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอและไม่มีกลิ่นอับทึบ 
(๙) ห้องน้ ำมีลักษณะ  ดังนี้ 
 (ก) ประตูเป็นแบบเปิดออกภำยนอกหรือแบบบำนเลื่อน  ขนำดกว้ำงสุทธิไม่ต่ ำกว่ำเก้ำสิบ

เซนติเมตร  มือจับแบบก้ำนโยกหรือแกนผลักและสำมำรถเปดิจำกภำยนอกได ้ ไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตไูดเ้อง  
และไม่มีธรณีประตู 

 (ข) ระดับพ้ืนผิวภำยในห้องน้ ำรำบเรียบเสมอกัน  มีระดับเสมอกับพ้ืนภำยนอก  ไม่ลื่น  
และไม่มีน้ ำท่วมขัง 

 (ค) โถส้วมชนิดนั่งรำบ  สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำสี่สิบเซนติเมตร  แต่ไม่เกินสี่สิบห้ำเซนติเมตร  
มีพนักพิง  และมีรำวจับชิดผนังอย่ำงน้อยหนึ่งด้ำนเพื่อช่วยกำรพยุงตัว 

 (ง) อ่ำงล้ำงมือ  สูงจำกพ้ืนไม่เกินแปดสิบเซนติเมตร  มีรำวจับที่ด้ำนข้ำงของอ่ำง   
เพื่อช่วยกำรพยุงตัวขณะยืน  ก๊อกน้ ำเป็นชนิดก้ำนโยก  ก้ำนหมุน  หรือระบบอัตโนมัติ 

 (จ) บริเวณที่อำบน้ ำ  ที่นั่งส ำหรับอำบน้ ำสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำสี่สิบเซนติเมตร  แต่ไม่เกิน
สี่สิบห้ำเซนติเมตร  ต้องมีพนักพิงที่มั่นคง  มีรำวจับที่ด้ำนข้ำงของที่นั่งเพ่ือช่วยกำรพยุงตัว  ก๊อกน้ ำ 
ของฝักบัวเป็นชนิดก้ำนโยก  ก้ำนหมุน  หรือระบบอัตโนมัติ 

 (ฉ) ติดตั้งสัญญำณเรียกฉุกเฉินในห้องน้ ำ 
 (ช) มีระบบท ำน้ ำอุ่นที่ปลอดภัย 
 (ซ) มีรำวจับตั้งแต่ประตูไปจนถึงโถส้วมและบริเวณที่อำบน้ ำ 

(๑๐) กำรเดินสำยไฟเป็นระเบียบ  ใช้สำยไฟถูกประเภท  และมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงปลอดภัย  ดังนี้   

 (ก) สวิตช์และสำยไฟได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีและปลอดภัย 
 (ข) มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อำจมีอันตรำยหรือห้ำมเข้ำใกล้ 
 (ค) มีอุปกรณ์ตัดไฟรองรับกรณีเกิดไฟช็อตหรือรั่ว 
 (ง) มีระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง  มีหลอดไฟติดตั้งไว้ทั้งในส่วนที่นอน  ห้องน้ ำ  และพ้ืนที ่

ใช้สอยทั่วไป 
(๑๑) เครื่องเรือนต้องมีควำมปลอดภัยในกำรใช้สอย  ไม่ก่อให้เกิดอันตรำย  ถ้ำมีมุมแหลม 

ต้องติดตั้งยำงกันกระแทก   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๒ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่มี
ลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย  นอกจำกต้องมีลักษณะตำมข้อ  ๑  แล้ว  
ต้องจัดให้มีหน่วยบริกำรในกำรประสำนงำน  แจ้งเหตุเตือนภัย  อ ำนวยควำมสะดวก  และจัดบริกำร
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 

ข้อ ๓ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง 
ที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลและประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยมีกำรพักค้ำงคืน   
นอกจำกต้องมีลักษณะตำมข้อ  ๑  และข้อ  ๒  แล้ว  ต้องจัดให้มีควำมกว้ำงระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 
เก้ำสิบเซนติเมตร 

หมวด  ๒ 
มำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๔ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  
ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้ำนควำมปลอดภัย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลและคู่มือกำรปฐมพยำบำลไว้ในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพและ
พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

(๒) มีป้ำยหรือข้อควำมเพ่ือแสดงหรือเตือนให้ผู้รับบริกำรระมัดระวังอันตรำยหรือบริเวณ 
ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยอันตรำย  รวมถึงกำรติดตั้งเครื่องป้องกันไม่ให้ผู้รับบริกำรเกิดอันตรำย 

(๓) มีระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อที่เหมำะสม 
(๔) มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้  และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน  

อย่ำงน้อยหนึ่งเครื่อง  กรณีสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่มีพ้ืนที่กำรให้บริกำรมำกกว่ำหนึ่งชั้น 
ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน  อย่ำงน้อยชั้นละหนึ่งเครื่อง 

(๕) มีระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงส ำรองตำมช่องทำงเดิน 
(๖) มีกำรฝึกอบรมผู้ด ำเนินกำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ปีละหนึ่งครั้ง 
(๗) มีแนวปฏิบัติกำรป้องกันภำวะเสี่ยงและภำวะฉุกเฉิน 
(๘) มีพนักงำนที่ได้รับกำรอบรมกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ  และมีกำรฝึกซ้อมอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๙) มีมำตรกำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรปีละหนึ่งครั้ง 
ข้อ ๕ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง 

ที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย  หรือกำรให้บริกำรดูแลและ
ประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยมีกำรพักค้ำงคืน  นอกจำกต้องมีลักษณะตำมข้อ  ๔  แล้ว  
ต้องมีลักษณะเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๑) มีอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพ  เช่น  ถุงลมช่วยหำยใจ  หรืออุปกรณ์เปิดทำงเดินหำยใจ   
และสัญญำณเรียกฉุกเฉิน  เช่น  กริ่ง  กระดิ่ง  หรือสัญญำณเตือนภัย 

(๒) มีเครื่องกระตุกหัวใจอย่ำงน้อยหนึ่งเครื่อง  ติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน 

หมวด  ๓ 
มำตรฐำนดำ้นกำรใหบ้ริกำร 

 
 

ข้อ ๖ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  
ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้ำนกำรให้บริกำร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีกำรจัดท ำทะเบียนประวัติของผู้รับบริกำรตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
(๒) มีกำรประเมินควำมต้องกำรกำรดูแลและควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรของผู้รับบริกำร  

เมื่อแรกรับ  โดยมีกำรประเมินซ้ ำทุกสำมเดือน 
(๓) มีแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรส่งเสริมสุขภำพ  รวมถึงกำรฟ้ืนฟูสุขภำพของผู้รับบริกำร 

บนพ้ืนฐำนของแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีและมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน 
(๔) ให้บริกำรดูแลผู้รับบริกำรให้สอดคล้องกับผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ

กิจวัตรประจ ำวันพื้นฐำน  และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันที่ซับซ้อน   
(๕) ให้บริกำรอำหำรที่สะอำดและปลอดภัย 
(๖) ผู้รับบริกำรที่ต้องใช้ยำหรืออุปกรณ์สุขภำพประจ ำตัว  ต้องได้รับกำรดูแลตำมมำตรฐำน

อุปกรณ์เครื่องมือด้ำนสุขภำพที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกแพทย์ผู้ดูแลแล้ว 
(๗) มีกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพแบบองค์รวม  รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภำพในสังคม

ตำมควำมเหมำะสมแก่ผู้รับบริกำร  และสำมำรถเลือกตำมควำมพอใจ  หรือตำมควำมสำมำรถของ 
แต่ละบุคคล  เพื่อพัฒนำคุณค่ำในตัวเองและสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตของผู้รับบริกำร 

(๘) มีกำรบันทึกและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงทำงสุขภำวะของผู้รับบริกำร 
(๙) แสดงรำยกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรไว้ในที่เปิดเผย  มองเห็นได้ง่ำยและสำมำรถ

ตรวจสอบได้ 
(๑๐) มีกำรท ำสัญญำหรือข้อตกลงกำรให้บริกำรระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับผู้รับบริกำร  ญำติสำยตรง  

ผู้แทนโดยชอบธรรม  หรือผู้ซึ่งผู้รับบริกำรได้มอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(๑๑) ให้บริกำรโดยค ำนึงถึงควำมเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  ดังนี้ 
 (ก) กำรให้บริกำรต้องยึดหลักควำมเป็นส่วนตัวและเป็นไปตำมควำมต้องกำรหรือ  

ควำมเต็มใจของผู้รับบริกำร 
 (ข) ต้องมีแนวทำงในกำรควบคุม  ดูแล  และป้องกัน  ผู้รับบริกำรจำกกำรถูกกระท ำ 

ต่อร่ำงกำย  จิตใจ  กำรเงิน  และด้ำนอื่น ๆ  รวมทั้งกำรล่วงละเมิดทำงเพศ   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



 (ค) พนักงำนที่เกี่ยวข้องต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้มี
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันสิทธิและกำรให้ควำมคุ้มครองผู้สูงอำยุ 

 (ง) หำกมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพที่เป็นกำรพ ำนักระยะยำวหรือมีกิจกรรมพักค้ำงคืน  
ต้องจัดให้มีบุคลำกรเฝ้ำระวังหรืออยู่เวรยำมในตอนกลำงคืนอย่ำงเหมำะสม  มีประสิทธิภำพ  และ
เพียงพอ 

 (จ) มีกำรรักษำควำมลับของผู้ รับบริกำร   โดยต้องไม่ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อ
บุคคลภำยนอกในมำตรฐำนเดียวกับกำรรักษำสิทธิของผู้ป่วย 

 (ฉ) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพและกำรดูแลต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริกำร  ญำติสำยตรง  
ผู้แทนโดยชอบธรรม  หรือผู้ซึ่งผู้รับบริกำรได้มอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร 

(๑๒) มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร  ดังนี้ 
 (ก) ผู้รับบริกำรหรือผู้แทนต้องได้รับกำรแจ้งค่ำใช้จ่ำยในกำรรับบริกำรและค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่ผู้รับบริกำรสมัครใจเข้ำร่วม   
 (ข) ผู้รับบริกำรหรือผู้แทนต้องได้รับรู้กระบวนกำร  ควำมก้ำวหน้ำในกำรส่งเสริมสุขภำพ

ในปัจจุบัน  และมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรดูแลขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่เกิดกำรเจ็บป่วย   
กำรประสำนงำนกับสถำนพยำบำลที่รับส่งต่อ  และกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำลกำรดูแล 
ในระยะยำวที่อำจจะเกิดขึ้น  รวมถึงข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสุขภำพของผู้รับบริกำร 

 (ค) ผู้รับบริกำรควรไดร้ับควำมรู้เกีย่วกับสิทธิของตนเองและกำรดแูลตนเองเพ่ือกำรพฒันำ
ศักยภำพและกำรส่งเสริมสุขภำพของตนเอง 

(๑๓) มีระบบกำรส่งต่อในกรณีผู้รับบริกำรเกิดกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ข้อ ๗ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง 

ที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย  นอกจำกต้องมีลักษณะตำมข้อ  ๖  แล้ว  
ต้องมีกำรประสำนงำนกับสหสำขำวิชำชีพในกำรให้กำรดูแลด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรฟ้ืนฟู  
แก่ผู้รับบริกำร 

ข้อ ๘ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง 
ที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลและประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยมีกำรพักค้ำงคืน   
นอกจำกต้องมีลักษณะตำมข้อ  ๖  แล้ว  ต้องมีกำรประสำนงำนกับสหสำขำวิชำชีพในกำรให้กำรดูแล 
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ  กำรฟ้ืนฟู  และกำรประคับประคองแก่ผู้รับบริกำรตำมแผนกำรรักษำของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพ  รวมทั้งต้องมีสัดส่วนของผู้ให้บริกำรหนึ่งคนดูแลผู้รับบริกำรไม่เกินห้ำคน 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชำญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มำตรำ  ๒๖  แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้มำตรฐำนด้ำนสถำนที่   ควำมปลอดภัย   
และกำรให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพแต่ละประเภทเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง   
จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



 
กฎกระทรวง 

กําหนดคา่ธรรมเนียมและการชําระค่าธรรมเนียม 
เกี่ยวกบัการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ  (ฉบับที ่ ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๕   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนยีม 
และการชําระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑  ให้กําหนดค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการสปา   

และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ   โดยจัดให้มีที่พํานักอาศัย   
หรือที่มีการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  โดยมีการพักค้างคืน 

  (ก) พ้ืนที่การให้บริการ 
   ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางเมตร   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
  (ข) พ้ืนที่การให้บริการเกินหนึ่งร้อยตารางเมตร 
   แต่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
  (ค) พ้ืนที่การให้บริการเกินสองร้อยตารางเมตร 
   แต่ไม่เกินสี่ร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 
  (ง) พ้ืนที่การให้บริการเกินสี่ร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการนวด 

เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม  และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีการให้บรกิารดแูล 
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงระหว่างวัน  โดยไม่มีการพักค้างคืน 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



  (ก) พ้ืนที่การให้บริการ 
   ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
  (ข) พ้ืนที่การให้บริการเกินหนึ่งร้อยตารางเมตร 
   แต่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
  (ค) พ้ืนที่การให้บริการเกินสองร้อยตารางเมตร 
   แต่ไม่เกินสี่ร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
  (ง) พ้ืนที่การให้บริการเกินสี่ร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท” 
ข้อ ๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒/๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและ 

การชําระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
“ข้อ  ๒/๑  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง  สําหรับการดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ  มูลนิธิ  
หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณกุศล” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

  

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ได้มีการกําหนดให้กิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  เป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  ตามความใน  (๓)   
ของบทนิยามคําว่า  “สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมการกําหนดค่าธรรมเนียมและการชําระค่าธรรมเนียม 
เพ่ือให้ครอบคลุมสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  
ดังกล่าวด้วย  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓


	1. กฎกระทรวงกำหนดกิจการผู้สูงอายุ
	2. กฎกระทรวงมาตรฐานกิจการผู้สูงอายุ
	3. กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมกิจการผู้สูงอายุ

