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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  รายชื่อสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับ 

การขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล 
สําหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ  (GCC)  ฉบับที่  ๒ 

 
 

ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศให้นโยบาย  Medical  Hub  เป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาล  
โดยให้มีการดําเนินงานในเร่ืองของการขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  สําหรับกรณี 
เดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศสมาชิก  GCC  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย 
ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  กําหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร 
ใช้หนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผู้ติดตาม 
ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา  และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน  ๙๐  วัน  ลงวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕  
และกฎกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการตรวจ  การยกเว้น  และ
การเปล่ียนประเภทการตรวจลงตรา  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว  และกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับ 
การขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลสําหรับ
กลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ  (GCC)  ประกอบกับในปัจจุบันได้มี
สถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับการขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน
ดังกล่าว  เพิ่มเติม  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ให้สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาล
รองรับการขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม  ๙๐  วัน  ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล
สําหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ  (GCC)  เพิ่มเติม  จํานวน  ๕๗  แห่ง  
ดังต่อไปนี้ 

๑) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร 
๒) โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพมหานคร 
๓) โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพมหานคร 
๔) โรงพยาบาลธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
๕) โรงพยาบาลเสรีรักษ์ กรุงเทพมหานคร 
๖) โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร 
๗) โรงพยาบาลเมโย กรุงเทพมหานคร 
๘) โรงพยาบาลสมิติเวช  ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
๙) โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร 
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๑๐) โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
๑๑) โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
๑๒) โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 
๑๓) โรงพยาบาลวัฒโนสถ กรุงเทพมหานคร 
๑๔) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 
๑๕) โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ําไท  ๒ กรุงเทพมหานคร 
๑๖) โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพมหานคร 
๑๗) โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง  บี  บี  เอช กรุงเทพมหานคร 
๑๘) บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล  คลินิกทันตกรรม กรุงเทพมหานคร 
๑๙) เดนทัล  ซิกเนเจอร์  คลินิกทันตกรรม กรุงเทพมหานคร 
๒๐) สไมล์  ซิกเนเจอร์  คลินิกทันตกรรม  สาขาสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร 
๒๑) โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งเอเซีย จังหวัดนนทบุรี 
๒๒) โรงพยาบาลการุญเวช  ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
๒๓) โรงพยาบาลปทุมเวช จังหวัดปทุมธานี 
๒๔) โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังเวลเนสแคร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๕) โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๖) โรงพยาบาลวิภาวดี  ปิยราษฎร์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๗) โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๘) โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๒๙) โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดชลบุรี 
๓๐) โรงพยาบาลเอกชล จังหวัดชลบุรี 
๓๑) โรงพยาบาลกรุงเทพ  สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
๓๒) โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
๓๓) โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จังหวัดเพชรบุรี 
๓๔) โรงพยาบาลปิยะมินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ 
๓๕) โรงพยาบาลสําโรงการแพทย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
๓๖) โรงพยาบาลเปาโล  สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
๓๗) โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท จังหวัดนครราชสีมา 
๓๘) โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
๓๙) โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จังหวัดอุดรธานี 
๔๐) โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
๔๑) โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น 
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๔๒) โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔๓) โรงพยาบาลศิริเวช  ลําพูน จังหวัดลําพูน 
๔๔) โรงพยาบาลหริภุญชัย  เมโมเรียล จังหวัดลําพูน 
๔๕) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔๖) โรงพยาบาลจุฬารัตน์  ๑๑  บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔๗) โรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ 
๔๘) โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่ 
๔๙) โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จังหวัดตรัง 
๕๐) โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง จังหวัดระยอง 
๕๑) โรงพยาบาลศรีระยอง จังหวัดระยอง 
๕๒) โรงพยาบาลกระบ่ีนครินทร์  อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดกระบ่ี 
๕๓) โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
๕๔) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร 
๕๕) โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๕๖) ภูเก็ต  เดนทัล  ซิกเนเจอร์  คลินิกทันตกรรม จังหวัดภูเก็ต 
๕๗) ภูเก็ต  สไมล์  ซิกเนเจอร์  คลินิกทันตกรรม จังหวัดภูเก็ต 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


