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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาล   

ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  (ฉบับที่  ๑๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มสถานพยาบาลดังต่อไปนี้  เป็นลําดับย่อยที่  ๖.๒๔  ในลําดับที่  ๖  จังหวัดขอนแก่น  
ของข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาล  ประเภทสถานพยาบาล 
ที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาล  ประเภทสถานพยาบาล 
ที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“๖.๒๔  โรงพยาบาลสีชมพู อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น” 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในลําดับย่อยที่  “๙.๒  โรงพยาบาลอ่าวอุดม  ศรีราชา”  ในลําดับที่  ๙  

จังหวัดชลบุรี  ของข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาล  ประเภท
สถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๙.๒  โรงพยาบาลแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี” 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มสถานพยาบาลดังต่อไปนี้  เป็นลําดับย่อยที่  ๑๑.๑๖  ในลําดับที่  ๑๑  จังหวัดชัยภูมิ  

ของข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาล  ประเภทสถานพยาบาล 
ที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

“๑๑.๑๖  โรงพยาบาลซับใหญ่ อําเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในลําดับย่อยที่  “๑๔.๑๒  โรงพยาบาลแม่แจ่ม”  ในลําดับที่  ๑๔  

จังหวัดเชียงใหม่  ของข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาล  ประเภท
สถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๑๔.๑๒ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่” 
  เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  พรรษา 
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ข้อ ๕ ให้ เพิ่มสถานพยาบาลดังต่อไปนี้  เป็นลําดับย่อยที่  ๒๒ .๒๑   ในลําดับที่  ๒๒   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ของข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาล  
ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๕   

“๒๒.๒๑  โรงพยาบาลพระพรหม อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
ข้อ ๖ ให้เพิ่มสถานพยาบาลดังต่อไปนี้  เป็นลําดับย่อยที่  ๒๗.๒๓  ในลําดับที่  ๒๗  จังหวัดบุรีรัมย์  

ของข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาล  ประเภทสถานพยาบาล 
ที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาล  ประเภทสถานพยาบาล 
ที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

“๒๗.๒๓  โรงพยาบาลบ้านด่าน อําเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์” 
ข้อ ๗ ให้ เพิ่มสถานพยาบาลดังต่อไปนี้  เป็นลําดับย่อยที่  ๔๓ .๑๒   ในลําดับที่  ๔๓   

จังหวัดมหาสารคาม  ของข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาล   
ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๕   

“๔๓.๑๒  โรงพยาบาลกุดรัง อําเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม” 
ข้อ ๘ ให้เพิ่มสถานพยาบาลดังต่อไปนี้  เป็นลําดับย่อยที่  ๔๘.๑๘  และ  ๔๘.๑๙  ในลําดับที่  ๔๘  

จังหวัด ร้อยเอ็ด   ของข้อ   ๑   แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้ งสถานพยาบาล   
ประเภทสถานพยาบาลท่ีเป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๕   

“๔๘.๑๘  โรงพยาบาลเชียงขวัญ อําเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ๔๘.๑๙  โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง   อําเภอทุ่งเขาหลวง  จังหวัดร้อยเอ็ด” 
ข้อ ๙ ให้เพิ่มสถานพยาบาลดังต่อไปนี้  เป็นลําดับย่อยที่  ๕๙.๗  ในลําดับที่  ๕๙  จังหวัดสตูล  

ของข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้งสถานพยาบาล  ประเภทสถานพยาบาล 
ที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

“๕๙.๗  โรงพยาบาลมะนัง อําเภอมะนัง  จังหวัดสตูล” 
ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มสถานพยาบาลดังต่อไปนี้  เป็นลําดับย่อยที่  ๖๓.๙  และ  ๖๓.๑๐  ในลําดับที่  ๖๓  

จังหวัดสระแก้ว  ของข้อ  ๑   แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้ งสถานพยาบาล   
ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๕   
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“๖๓.๙  โรงพยาบาลโคกสูง อําเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 
  ๖๓.๑๐  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว” 
ข้อ ๑๑ ให้ เพิ่มสถานพยาบาลดังต่อไปนี้  เป็นลําดับย่อยที่  ๗๔ .๒๒   ในลําดับที่  ๗๔   

จังหวัดอุดรธานี   ของข้อ   ๑   แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  จัดตั้ งสถานพยาบาล   
ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๕   

“๗๔.๒๒  โรงพยาบาลกองบิน  กองบิน  ๒๓ อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี” 
ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 




