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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาล 

ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญตัิให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
เป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ดังต่อไปนี้ 

ลําดับที่  ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง 
๑. กรุงเทพมหานคร  

๑.๑ โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่  ๒  ซอยศูนย์วิจัย  ๗  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่   
   แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง   
   กรุงเทพมหานคร 
๑.๒ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่  ๓๘๕๐  ถนนพระราม  ๔   
   แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย   
   กรุงเทพมหานคร 
๑.๓ สถานพยาบาลบางขุนเทียน เลขที่  ๑๒๔/๗๔ - ๗๕   
   ถนนดาวคะนอง - จอมทอง  แขวงบางค้อ   
   เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 
๑.๔ โรงพยาบาลพระราม  ๒ เลขที่  ๗๘/๑  หมู่  ๖  ถนนพระราม  ๒   
   แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทียน   
   กรุงเทพมหานคร 
๑.๕ โรงพยาบาลมนารมย์ เลขที่  ๙  ซอยสุขุมวิท  ๗๐/๓  ถนนสุขุมวิท   
   แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 
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๑.๖ โรงพยาบาลสมิติเวช เลขที่  ๑๓๓  ซอยสุขุมวิท  ๔๙  ถนนสุขุมวิท   
   แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา   
   กรุงเทพมหานคร 
๑.๗ นครไทยคลินิกการแพทย์ เลขที่  ๔๙๕/๒๑  ถนนสาธุประดิษฐ์   
   แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา   
   กรุงเทพมหานคร 
๑.๘ มณฑลคลินิกเวชกรรม เลขที่  ๔๙/๑๒๑  หมู่  ๖  ถนนเอกชัย   
   แขวงบางบอน  เขตบางบอน   
   กรุงเทพมหานคร 
๑.๙ คลินิกแพทย์พิจิตร เลขที่  ๑๖๗๒  ซอยอ่อนนุช  ๖๑/๑   
   ถนนสุขุมวิท  ๗๗  แขวงสวนหลวง   
   เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 

๑.๑๐ เสาวรสคลินิกเวชกรรม เลขที่  ๔๕/๑๒  ถนนเศรษฐศิริ   
   แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท   
   กรุงเทพมหานคร 
๑.๑๑ คลินิก  ล๊อค  ๖  การแพทย์ เลขที่  ๑๐๐/๕๔๖  ถนนดํารงลัทธิพิพัฒน์   
   แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย   
   กรุงเทพมหานคร 
๑.๑๒ คลินิกพัฒนา  ๒๕  การแพทย์เวชกรรม เลขที่  ๑๓๓๑/๗  อาคารพัฒนาการ 
   ไล้ท์คอมเพล็กซ์  อาคาร  ๖  ชั้น  ๑   
   ซอยพัฒนาการ  ๒๕  ถนนพัฒนาการ   
   แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง   
   กรุงเทพมหานคร 
๑.๑๓ คลินิกสินีพรเวชกรรม  ๑ เลขที่  ๒๒/๔  ถนนราชปรารภ   
   แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี   
   กรุงเทพมหานคร 
๑.๑๔ อรุณคลินิกเวชกรรม เลขที่  ๒๓/๕  ถนนดํารงรักษ์   
   แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   
   กรุงเทพมหานคร 
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๒. จังหวัดชลบุรี 
 ๒.๑ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เลขที่  ๓๐๑  หมู่  ๖  ถนนสุขุมวิท   
    ตําบลนาเกลือ  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 
๓. จังหวัดเชียงราย 
 ๓.๑ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เลขที่  ๑๗  ถนนสิงหไคล  ตําบลเวียง   
    อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
๔. จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เลขที่  ๘  ถนนบุญเรืองฤทธิ์  ตําบลศรีภูมิ   
    อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๔.๒ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  ๒ เลขที่  ๙๙  หมู่  ๕  ตําบลฟ้าฮ่าม   
    อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๔.๓ พิงค์พยอมคลินิกเวชกรรม เลขที่  ๓  ซอย  ๖  ถนนสนามบินเก่า   
    ตําบลสุเทพ  อําเภอเมืองเชียงใหม่   
    จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๔.๔ คลินิกนายแพทย์จําลอง  ดิษยวณิช   เลขที่  ๖๖/๒  ถนนอินทวโรรส  ตําบลศรีภูมิ   
  เวชกรรมเฉพาะทาง อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๔.๕ คลินิกเวชกรรมหมอกิติ เลขที่  ๒/๓  ถนนราชวงศ์  ตําบลช้างม่อย   
    อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๔.๖ หมอโตคลินิกเวชกรรม เลขที่  ๒/๒๐ - ๒๔  หมู่  ๑๔  ถนนฝาง - ท่าตอน   
    ตําบลเวียง  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๔.๗ ภานุการแพทย์คลินิกเวชกรรม เลขที่  ๓/๑  ถนนท่าแพ  ตําบลช้างคลาน   
  เฉพาะทาง อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๔.๘ วีแคร์คลินิกเวชกรรม เลขที่  ๑๒๐/๖  หมู่  ๕  ถนนเชียงใหม่ - ฮอด   
    ตําบลแม่เหียะ  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
    จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๔.๙ บี  เอส  ที  คลินิกเวชกรรม เลขที่  ๙๑/๓  หมู่ที่  ๓  ตําบลลวงเหนือ 
    อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
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๕. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๕.๑ จงพรคลินิก เลขที่  ๑๙๖๕/๑๒  ถนนวัดคิด  ตําบลท่าวัง 
    อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖. จังหวัดนนทบุรี 
 ๖.๑ คลินิกเวชกรรมคลินิกแพทย์วิเชียร เลขที่  ๗๘/๑๒๐  ซอยศรีพรสวรรค์ 
    ถนนประชาราษฎร์  ตําบลสวนใหญ่ 
    อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
๗. จังหวัดปทุมธานี 
 ๗.๑ รังสิตเวชกรรมคลินิก เลขที่  ๑๐๒,  ๑๐๔  ซอยรังสิต - ปทุมธานี  ๑   
    หมู่  ๒  ตําบลประชาธิปัตย์  อําเภอธัญบุรี   
    จังหวัดปทุมธานี 
 ๗.๒ คลินิกพิศาลบุตรเวชกรรม เลขที่  ๕๖/๕๐ - ๕๑  หมู่  ๒  ถนนรังสิต - ปทุมธานี   
    ซอยตลาดพรพัฒน์  ตําบลประชาธิปัตย์   
    อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
๘. จังหวัดภูเก็ต 
 ๘.๑ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เลขที่  ๒/๑  ถนนหงษ์หยกอุทิศ  ตําบลตลาดใหญ่   
    อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
 ๘.๒ ทัปปณองค์รวมคลินิกเวชกรรม เลขที่  ๓๖๙/๑๒๕  ถนนเยาวราช  ตําบลตลาดใหญ่   
  เฉพาะทาง อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
๙. จังหวัดสงขลา 
 ๙.๑ คลินิกนายแพทย์ปรัชญา เลขที่  ๒๐  ถนนชีอุทิศ  ตําบลหาดใหญ่   
    อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

๑๐. จังหวัดสมุทรปราการ 
 ๑๐.๑ สถานพยาบาลจุฬาเวช เลขที่  ๑๕๒๕/๑๓ - ๑๔  หมู่  ๔   
    ถนนเทพารักษ์  ตําบลเทพารักษ์   
    อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 ๑๐.๒ โรงพยาบาลปิยะมินทร์ เลขที่  ๓๕/๒ - ๓  หมู่  ๑๒  ถนนบางนา - ตราด  กม.๖   
    ตําบลบางแก้ว  อําเภอบางพลี   
    จังหวัดสมุทรปราการ 
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๑๑. จังหวัดสระบุรี 
 ๑๑.๑ พูนทรัพย์คลินิก เลขที่  ๘๔/๒ - ๓  ซอยเศรษฐสัมพันธ์   
   ตําบลหนองแค  อําเภอหนองแค   
   จังหวัดสระบุรี 
๑๒. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๑๒.๑ โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย เลขที่  ๕๗  หมู่  ๓  ถนนทวีราษฎร์ภักดี   
   ตําบลบ่อผุด  อําเภอเกาะสมุย   
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๑๒.๒ โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ เลขที่  ๑๒๓/๑  หมู่  ๑  ถนนทวีราษฎร์ภักดี   
   ตําบลบ่อผุด  อําเภอเกาะสมุย   
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๑๒.๓ แม่น้ําคลินิกเวชกรรม เลขที่  ๑๒/๕๐ - ๕๑  หมู่  ๑  ถนนทวีราษฎร์ภักดี 
   ตําบลแม่น้ํา  อําเภอเกาะสมุย   
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๑๓. จังหวัดอุดรธานี 
 ๑๓.๑ คลินิกหมอวิโรจน์ เลขที่  ๓๔๕/๑๔  ถนนโพศรี  ตําบลหมากแข้ง   

   อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

วิทยา  บุรณศิร ิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 


