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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  รายชื่อสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับ 

การขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล 
สําหรับกลุ่มประเทศ  CLMV  และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 

ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศให้นโยบาย  Medical  Hub  เป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาล  
โดยให้มีการดําเนินงานในเร่ืองของการขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  สําหรับกรณี 
เดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ  CLMV  และสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  กําหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้หนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลและ
ผู้ติดตามได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา  และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินเก้าสิบวัน  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  
๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  และกฎกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจ  
การยกเว้น  และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ให้สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาล
รองรับการขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล
สําหรับกลุ่มประเทศ  CLMV  และสาธารณรัฐประชาชนจีน  จํานวน  ๑๕๕  แห่ง  ดังตอ่ไปนี้ 

๑) โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
๒) โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 
๓) โรงพยาบาลกล้วยน้ําไท กรุงเทพมหานคร 
๔) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 
๕) โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ กรุงเทพมหานคร 
๖) โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพมหานคร 
๗) โรงพยาบาลจุฬาเวช กรุงเทพมหานคร 
๘) โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 
๙) โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล กรุงเทพมหานคร 

๑๐) โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพมหานคร 
๑๑) โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
๑๒) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพมหานคร 
๑๓) โรงพยาบาลธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
๑๔) โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพมหานคร 
๑๕) โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 
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๑๖) โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพมหานคร 
๑๗) โรงพยาบาลบางปะกอก  ๙  อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 
๑๘) โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพมหานคร 
๑๙) โรงพยาบาลบี  เอ็น  เอช   กรุงเทพมหานคร 
๒๐) โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
๒๑) โรงพยาบาลปิยะเวท กรุงเทพมหานคร 
๒๒) โรงพยาบาลเปาโล  เกษตร กรุงเทพมหานคร 
๒๓) โรงพยาบาลเปาโล  พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 
๒๔) โรงพยาบาลเปาโล  โชคชัย  ๔   กรุงเทพมหานคร 
๒๕) โรงพยาบาลผิวหนังอโศก กรุงเทพมหานคร 
๒๖) โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ําไท  ๒   กรุงเทพมหานคร 
๒๗) โรงพยาบาลพญาไท  ๑   กรุงเทพมหานคร 
๒๘) โรงพยาบาลพญาไท  ๒ กรุงเทพมหานคร 
๒๙) โรงพยาบาลพญาไท  ๓   กรุงเทพมหานคร 
๓๐) โรงพยาบาลพญาไท  นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 
๓๑) โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร 
๓๒) โรงพยาบาลมนารมย์ กรุงเทพมหานคร 
๓๓) โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพมหานคร 
๓๔) โรงพยาบาลร่มฉัตร กรุงเทพมหานคร 
๓๕) โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
๓๖) โรงพยาบาลสมิติเวช  ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
๓๗) โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
๓๘) โรงพยาบาลสมิติเวช  สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
๓๙) โรงพยาบาลสายไหม กรุงเทพมหานคร 
๔๐) โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร 
๔๑) โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
๔๒) โรงพยาบาลสุทธิสาร กรุงเทพมหานคร 
๔๓) โรงพยาบาลวัฒโนสถ กรุงเทพมหานคร 
๔๔) โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร 
๔๕) โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพมหานคร 
๔๖) โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 
๔๗) โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพมหานคร 
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๔๘) โรงพยาบาลวิชัยเวช  แยกไฟฉาย กรุงเทพมหานคร 
๔๙) ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจตนิน กรุงเทพมหานคร 
๕๐) โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร 
๕๑) โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
๕๒) โรงพยาบาลจักษุ  รัตนิน กรุงเทพมหานคร 
๕๓) โรงพยาบาลนนทเวช จังหวัดนนทบุรี 
๕๔) โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี 
๕๕) โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จังหวัดนนทบุรี 
๕๖) โรงพยาบาลเอเชียคอสเมติก จังหวัดนนทบุรี 
๕๗) โรงพยาบาลกรุงสยาม  เซนต์คาร์ลอส จังหวัดปทุมธานี 
๕๘) โรงพยาบาลการุญเวช จังหวัดปทุมธานี 
๕๙) โรงพยาบาลปทุมเวช จังหวัดปทุมธานี 
๖๐) โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖๑) โรงพยาบาลกรุงเทพ  สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
๖๒) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  สระบุรี จังหวัดสระบุรี 
๖๓) โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม จังหวัดสระบุรี 
๖๔) โรงพยาบาลธนบุรี  อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
๖๕) โรงพยาบาลวิภาวดี  ปิยราษฎร์ จงัหวัดสุพรรณบุรี 
๖๖) โรงพยาบาลศุภมิตร  สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
๖๗) โรงพยาบาลจุฬารัตน์  ๑ จังหวัดสมุทรปราการ 
๖๘) โรงพยาบาลจุฬารัตน์  ๓ จังหวัดสมุทรปราการ 
๖๙) โรงพยาบาลจุฬารัตน์  ๙  แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ 
๗๐) โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค จังหวัดสมุทรปราการ 
๗๑) โรงพยาบาลบางปะกอก  ๓ จังหวัดสมุทรปราการ 
๗๒) โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ จังหวัดสมุทรปราการ 
๗๓) โรงพยาบาลรัทรินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ 
๗๔) โรงพยาบาลวิภาราม - ชัยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
๗๕) โรงพยาบาลจุฬาเวช จังหวัดสมุทรปราการ 
๗๖) โรงพยาบาลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
๗๗) โรงพยาบาลมหาชัย  ๒ จังหวัดสมุทรสาคร 
๗๘) โรงพยาบาลวิชัยเวช  อินเตอร์เนชั่นแนล  สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   
๗๙) โรงพยาบาลวิชัยเวช  อินเตอร์เนชั่นแนล  อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 
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๘๐) โรงพยาบาลเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
๘๑) โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
๘๒) โรงพยาบาลมหาชัย  เพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบุรี 
๘๓) โรงพยาบาลจุฬารัตน์  ๑๑  อินเตอร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๘๔) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๘๕) โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จังหวัดชลบุรี 
๘๖) โรงพยาบาลพญาไท  ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๘๗) โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดชลบุรี 
๘๘) โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
๘๙) โรงพยาบาลสมิติเวช  ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
๙๐) โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๙๑) โรงพยาบาลเอกชล จังหวัดชลบุรี 
๙๒) โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง 
๙๓) โรงพยาบาลมงกุฎระยอง จังหวัดระยอง 
๙๔) โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง จังหวัดระยอง 
๙๕) โรงพยาบาลศรีระยอง จังหวัดระยอง 
๙๖) โรงพยาบาลกรุงเทพ  จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
๙๗) โรงพยาบาลสิริเวช  จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
๙๘) โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
๙๙) โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

๑๐๐) โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก   
๑๐๑) โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๒) โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๓) โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๔) โรงพยาบาล  ป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๕) โรงพยาบาลธีรวัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑๐๖) โรงพยาบาลกรุงเทพ  ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
๑๐๗) โรงพยาบาลขอนแก่น  ราม จังหวัดขอนแก่น 
๑๐๘) โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น 
๑๐๙) โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ จังหวัดชัยภูมิ 
๑๑๐) โรงพยาบาลชัยภูมิ  ราม จังหวัดชัยภูมิ 
๑๑๑) โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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๑๑๒) โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมุกดาหาร 
๑๑๓) โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมหาสารคาม 
๑๑๔) โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร 
๑๑๕) โรงพยาบาลรักษ์สกล จังหวัดสกลนคร  
๑๑๖) โรงพยาบาลรวมแพทย์  (หมออนันต์) จังหวัดสุรินทร์ 
๑๑๗) โรงพยาบาลหนองคาย  วัฒนา จังหวัดหนองคาย 
๑๑๘) โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จังหวัดอุดรธานี 
๑๑๙) โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น  วัฒนา จังหวัดอุดรธานี 
๑๒๐) โรงพยาบาลเอกอุดร จังหวัดอุดรธานี 
๑๒๑) โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
๑๒๒) โรงพยาบาลอุบลรักษ์  ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี 
๑๒๓) โรงพยาบาลศิริเวช  ลําพูน จังหวัดลําพูน 
๑๒๔) โรงพยาบาลหริภุญชัย  เมโมเรียล จังหวัดลําพูน 
๑๒๕) โรงพยาบาลเขลางค์นคร  ราม   จังหวัดลําปาง 
๑๒๖) โรงพยาบาลแพร่  ราม จังหวัดแพร่ 
๑๒๗) โรงพยาบาลนครแม่สอด  อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดตาก 
๑๒๘) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๒๙) โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๐) โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่  เมโมเรียล จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๑) โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๒) โรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเคน จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๓) โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๔) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๕) โรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๖) โรงพยาบาลเทพปัญญา  ๒   จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๗) โรงพยาบาลราชเวช  เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๘) โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๙) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงราย 
๑๔๐) โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย 
๑๔๑) โรงพยาบาลกระบ่ีนครินทร์  อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดกระบ่ี 
๑๔๒) โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
๑๔๓) โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จังหวัดตรัง 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

๑๔๔) โรงพยาบาลนครพัฒน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๔๕) โรงพยาบาลนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๔๖) โรงพยาบาลนครคริสเตียน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๔๗) โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา 
๑๔๘) โรงพยาบาลกรุงเทพ  หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
๑๔๙) โรงพยาบาลศิครินทร์  หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
๑๕๐) โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๑๕๑) โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๑๕๒) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
๑๕๓) โรงพยาบาลดีบุก จังหวัดภูเก็ต 
๑๕๔) โรงพยาบาลมิชชั่น  ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
๑๕๕) โรงพยาบาลสิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


