
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศสาํนักงานประกันสังคม 
เร่ือง รับสมัครสถานพยาบาลของเอกชนเพื่อใหบริการ 

ทางการแพทยแกผูประกันตน 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๐๑ 
   

 
ดวยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕๙ บัญญัติใหเลขาธิการ

สํานักงานประกันสังคมประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตทองที่และชื่อสถานพยาบาลที่
ผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย สํานักงานประกันสังคมจึงออกประกาศรับสมัคร
สถานพยาบาลที่จะเขาเปนสถานพยาบาลประกันสังคมในการใหบริการทางการแพทยแก
ผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังตอไปนี ้

 
๑. คุณสมบัติทั่วไป 
เปนสถานพยาบาลที่ไดมาตรฐานของสถานพยาบาลตามประกาศสํานักงาน

ประกันสังคม เร่ือง กําหนดมาตรฐานสถานพยาบาลที่ใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน ลง
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๘ 

 
๒. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
สถานพยาบาลที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสถานพยาบาลประกันสังคมในการ

ใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหขอรับและยื่นใบสมัครไดที่กอง
ประสานการแพทยและฟนฟูสมรรถภาพ สํานักงานประกันสังคม เลขที่ ๔๘/๘ อาคารศูนยเอกสาร 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดในทองที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู ทั้งนี้ ตั้งแต 
วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงวันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
๓. เอกสารและหลักฐานที่ตองใชในการสมัคร 

๓.๑  ใบสมัครเปนสถานพยาบาลประกันสังคม 
๓.๒  สําเนาใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล (ฉบับตออายุถึงวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙) 
๓.๓  สําเนาใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งสถานพยาบาล 
๓.๔  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท พรอมวัตถุประสงค 

(ฉบับคัดลอกเปนปจจุบัน) 
 
๔. การประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๒๒ง/หนา ๔๕/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สถานพยาบาลใดที่จะไดเขารวมเปนสถานพยาบาลประกันสังคมในการใหบริการ
ทางการแพทยแกผูประกันตน ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๐ สํานักงานประกันสังคมจะเปนผูพิจารณา
วินิจฉัย และจะแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหสถานพยาบาลทราบสําหรับสถานพยาบาลที่ไดเขารวม
เปนสถานพยาบาลประกันสังคมในการใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน ประจําป พ.ศ. 
๒๕๔๐ สํานักงานประกันสังคมจะขึ้นบัญชีสถานพยาบาลไวและเมื่อสถานพยาบาลไดทําสัญญาจาง
ใหบริการทางการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ . ๒๕๓๓ กับสํานักงาน
ประกันสังคมแลวสํานักงานประกันสังคมจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตทองที่และ
ช่ือสถานพยาบาลที่ผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยตอไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
จําลอง  ศรีประสาธน 

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. ใบสมัครเปนสถานพยาบาลประกันสังคม 
 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชไมพร/แกไข 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 

นันทพล/ปรับปรุง 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 


