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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  รายชื่อสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับ 

การขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล 
สําหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ  (GCC) 

 
 

ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศให้นโยบาย  Medical  Hub  เป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาล  
โดยให้มีการดําเนินงานในเร่ืองของการขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  สําหรับกรณี 
เดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศสมาชิก  GCC  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย 
ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  กําหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร 
ใช้หนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผู้ติดตามได้รับ
ยกเว้นการตรวจลงตรา  และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน  ๙๐  วัน  ลงวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕  
และกฎกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการตรวจ  การยกเว้น  และ
การเปล่ียนประเภทการตรวจลงตรา  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว  และกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีการออกคําสั่งให้สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับการขยายเวลาพํานัก 
ในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลสําหรับกลุ่มประเทศสมาชิก  
คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ  (GCC)  ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการปรับเปล่ียนเพิ่มจํานวน
สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับการขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน
ดังกล่าว  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้   
  ๑.๑ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข  ที่  ๔๑๐/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  

เร่ือง  ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับการขยายเวลาพํานัก 
ในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลสําหรับกลุ่มประเทศสมาชิก
คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ  (GCC) 

  ๑.๒ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข  ที่  ๑๐๒๕/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  
เร่ือง  ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับการขยายเวลาพํานัก 
ในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลสําหรับกลุ่มประเทศสมาชิก
คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ  (GCC)  ชุดที่  ๒   
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  ๑.๓ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข  ที่  ๖๖๐/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
เร่ือง  ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับการขยายเวลาพํานัก 
ในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลสําหรับกลุ่มประเทศสมาชิก
คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ  (GCC)  ชุดที่  ๓ 

ข้อ ๒ สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับการขยายเวลาพํานัก 
ในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลสําหรับกลุ่มประเทศสมาชิก
คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ  (GCC)  จํานวน  ๑๑๘  แห่ง  ดังต่อไปนี้ 

๑) โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
๒) โรงพยาบาลกล้วยน้ําไท กรุงเทพมหานคร 
๓) โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล กรุงเทพมหานคร 
๔) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพมหานคร 
๕) โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
๖) โรงพยาบาลธนบุรี  ๒ กรุงเทพมหานคร 
๗) โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพมหานคร 
๘) โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 
๙) โรงพยาบาลนวมินทร์  ๙ กรุงเทพมหานคร 

๑๐) โรงพยาบาลบางปะกอก  ๑ กรุงเทพมหานคร 
๑๑) โรงพยาบาลบางปะกอก  ๘ กรุงเทพมหานคร 
๑๒) โรงพยาบาลบางปะกอก  ๙  อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 
๑๓) โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพมหานคร 
๑๔) โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 
๑๕) โรงพยาบาลบีแคร์  เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
๑๖) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กรุงเทพมหานคร 
๑๗) โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 
๑๘) โรงพยาบาลผิวหนัง  อโศก กรุงเทพมหานคร 
๑๙) โรงพยาบาลพญาไท  ๑ กรุงเทพมหานคร 
๒๐) โรงพยาบาลพญาไท  ๒ กรุงเทพมหานคร 
๒๑) โรงพยาบาลพญาไท  ๓ กรุงเทพมหานคร 
๒๒) โรงพยาบาลพระราม  ๒ กรุงเทพมหานคร 
๒๓) โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร 
๒๔) โรงพยาบาลเพชรเกษม  ๒ กรุงเทพมหานคร 
๒๕) โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร 
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๒๖) โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กรุงเทพมหานคร 
๒๗) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
๒๘) โรงพยาบาลมเหสักข์ กรุงเทพมหานคร 
๒๙) โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพมหานคร 
๓๐) โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพมหานคร 
๓๑) โรงพยาบาลรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 
๓๒) โรงพยาบาลวิชัยเวช  อินเตอร์เนชั่นแนล  หนองแขม กรุงเทพมหานคร 
๓๓) โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 
๓๔) โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพมหานคร 
๓๕) โรงพยาบาลศรีวิชัย   กรุงเทพมหานคร 
๓๖) โรงพยาบาลสมิติเวช   กรุงเทพมหานคร 
๓๗) โรงพยาบาลมนารมย์ กรุงเทพมหานคร 
๓๘) โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล กรุงเทพมหานคร 
๓๙) โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
๔๐) โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพมหานคร 
๔๑) โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
๔๒) โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 
๔๓) โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
๔๔) โกลเด้นเยียส์สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง กรุงเทพมหานคร 
๔๕) สถานพยาบาลเจตนิน กรุงเทพมหานคร 
๔๖) สถานพยาบาลเดอะซีเนียร์  สาขารัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
๔๗) สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังเดอะซีเนียร์  ๓ กรุงเทพมหานคร 
๔๘) สถานพยาบาลพระราม  ๓ กรุงเทพมหานคร 
๔๙) คลินิกเพชรรัตน์การแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
๕๐) คลินิกเวชกรรมพระราม  ๓ กรุงเทพมหานคร 
๕๑) ณพลักษณ์ศัลยกรรมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง กรุงเทพมหานคร 
๕๒) โตไกคลินิกการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
๕๓) ป่ินเกล้าคลินิกเวชกรรมการแพทย์สาขา  ๓ กรุงเทพมหานคร 
๕๔) เอช.เอช.เอช.คลินิกเวชกรรม กรุงเทพมหานคร 
๕๕) เอส.พี  คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม กรุงเทพมหานคร 
๕๖) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
๕๗) โรงพยาบาลนนทเวช จังหวัดนนทบุรี 
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๕๘) คุณหญิงคลินิก  คลินิกเวชกรรม จังหวัดนนทบุรี 
๕๙) โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นต์คาลอส จังหวัดปทุมธานี 
๖๐) โรงพยาบาลแพทย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
๖๑) โรงพยาบาลเอกปทุม จังหวัดปทุมธานี 
๖๒) สถานพยาบาลอภิณพเวชกรรม จังหวัดสระบุรี 
๖๓) สถานพยาบาลหมอสําเริง จังหวัดสุพรรณบุรี 
๖๔) โรงพยาบาลซานเปาโล  หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๖๕) โรงพยาบาลโสธรเวช  ๓๐๔ จังหวัดปราจีนบุรี 
๖๖) โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จังหวัดพิจิตร 
๖๗) โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก 
๖๘) โรงพยาบาลรัตนเวช  ๒   จังหวัดพิษณุโลก 
๖๙) โรงพยาบาลธนกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี 
๗๐) โรงพยาบาลขอนแก่นราม จังหวัดขอนแก่น 
๗๑) โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
๗๒) โรงพยาบาลโสธราเวช จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๗๓) โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จังหวัดชลบุรี 
๗๔) โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล จังหวัดชลบุรี 
๗๕) โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร จังหวัดชุมพร 
๗๖) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงราย 
๗๗) โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย 
๗๘) โรงพยาบาลเชียงใหม่  ราม จังหวัดเชียงใหม่ 
๗๙) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จังหวัดเชียงใหม่ 
๘๐) โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่  เมโมเรียล จังหวัดเชียงใหม่ 
๘๑) โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ 
๘๒) โรงพยาบาลราชเวช  เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
๘๓) โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ 
๘๔) โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จังหวัดตรัง 
๘๕) โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จังหวัดตราด 
๘๖) โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล จังหวัดนครราชสีมา 
๘๗) โรงพยาบาลเซนต์แมร่ี จังหวัดนครราชสีมา 
๘๘) โรงพยาบาลป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา 
๘๙) โรงพยาบาลนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๙๐) โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
๙๑) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
๙๒) โรงพยาบาลสิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต 
๙๓) โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมหาสารคาม 
๙๔) โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมุกดาหาร 
๙๕) โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร 
๙๖) โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดยโสธร 
๙๗) โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา 
๙๘) โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง 
๙๙) โรงพยาบาลมงกุฎระยอง จังหวัดระยอง 

๑๐๐) โรงพยาบาลเบญจรมย์ จังหวัดลพบุรี 
๑๐๑) โรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม จังหวัดลําปาง 
๑๐๒) โรงพยาบาลศิครินทร์  หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
๑๐๓) สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐๔) โรงพยาบาลจุฬารัตน์  ๓ จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐๕) โรงพยาบาลจุฬารัตน์  ๙ จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐๖) โรงพยาบาลบางนา  ๕ จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐๗) โรงพยาบาลบางปะกอก  ๓  พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐๘) โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐๙) โรงพยาบาลวิภาราม - ชัยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๑๐) โรงพยาบาลวิชัยเวช  อินเตอร์เนชั่นแนล  สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
๑๑๑) โรงพยาบาลวิชัยเวช  อินเตอร์เนชั่นแนล  อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 
๑๑๒) โรงพยาบาลเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
๑๑๓) โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๑๑๔) โรงพยาบาลเอกอุดร จังหวัดอุดรธานี 
๑๑๕) โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
๑๑๖) โรงพยาบาลอุบลรักษ์  ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี 
๑๑๗) โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี 
๑๑๘) คลินิกนายแพทย์สุรพล จังหวัดสกลนคร 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


