
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 กําหนดมาตรฐานสถานพยาบาลที่ใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ดวยคณะกรรมการการแพทย ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 

๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ กําหนดมาตรฐานสถานพยาบาล ที่สํานักงานประกันสังคมจะใชเปนเกณฑ ใน
การพิจารณาประกาศใหเปนสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมที่ผูประกันตนไปรับบริการ
ทางการแพทย และคณะกรรมการประกันสังคมในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีมติใหความเห็นชอบดวยแลว 

 
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๑) และมาตรา  ๑๙  (๑) แหง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ สํานักงานประกันสังคมจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง กําหนด

มาตรฐานสถานพยาบาลที่ใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ขอ ๒  ใหยกเลิกประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง กําหนด มาตรฐาน

สถานพยาบาลที่ใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๘ 
 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
“สถานพยาบาล” หมายความว า  สถานพยาบาลตามกฎหมายว าด วย

สถานพยาบาล 
“ส้ินสุดการรักษา” หมายความวา ความจําเปนที่จะไดรับการดูแลรักษาพยาบาล

ของแพทยและพยาบาลสิ้นสุดลงตามหลักวิชาการทางการแพทย 
 
ขอ ๔  หลักเกณฑและมาตรฐานของสถานพยาบาลที่จะเขาเปนสถานพยาบาล

ประกันสังคมในการใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหเปนไปดังนี ้

๔.๑ เปนสถานพยาบาลที่มีขนาดไมนอยกวาหนึ่งรอยเตียง และมีการบริหาร 
จัดการ เพ่ือใหผูประกันตนไดรับความสะดวกในการไปเขารับบริการทางการแพทย 

๔.๒ เปนสถานพยาบาลที่ไดมาตรฐานของสถานพยาบาลตามเอกสาร กําหนด
มาตรฐานของสถานพยาบาลแนบทายประกาศนี้ 

๔.๓ เปนสถานพยาบาลที่มีบริการสงตัวผูปวยเพื่อใหผูปวยไดรับบริการทาง
การแพทยจนสิ้นสุดการรักษา 

๔.๔ เปนสถานพยาบาลที่จัดใหมีบริการทางการแพทยสิบสองสาขาขึ้นไป ดังนี ้
๑. อายุรกรรมทั่วไป 



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 
 

๒. ศัลยกรรมทั่วไป 
๓. สูตินรีเวชกรรม 
๔. ศัลยกรรมออรโธปดิกส 
๕. รังสีวิทยา 
๖. วิสัญญีวิทยา 
๗. จักษุวิทยา 
๘. โสต นาสิก ลาริงซ 
๙. กุมารเวชกรรม 
๑๐. เวชกรรมปองกัน 
๑๑. เวชกรรมฟนฟ ู
๑๒. ยูโรวิทยาและ/หรือตจวิทยา 

โดยสถานพยาบาลจะตองจัดใหมีบริการทางการแพทยในสาขาที่ ๑ - ๖ และใน
สาขาที่ ๑ - ๔ จะตองมีแพทยประจําทํางานเต็มเวลา สวนสาขาที่ ๗ - ๑๒ จัดบริการตามความ
เหมาะสม โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการแพทย 

 
ขอ ๕  กรณีที่สถานพยาบาลที่สมัครเขาเปนสถานพยาบาลประกันสังคมในการ

ใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มี
คุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ ๔.๑ แตมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๔.๒, ๔.๓ และ
ขอ ๔.๔ ของขอ ๔ แหงประกาศนี้ ใหสํานักงานประกันสังคมมีอํานาจพิจารณาตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการการแพทย 

 
ขอ  ๖   ประกาศฉบับนี้ ให ใชบั งคับสํ าหรับสถานพยาบาลที่ จะ เข า เปน

สถานพยาบาลประกันสังคมในการใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สุรินทร จิรวิศิษฎ 

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๒๔ ง/หนา ๓๐/๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



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 
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