
1 10073   รพ.พญาไท 3 กรุงเทพมหานคร
2 10019   รพ.พญาไท 2 กรุงเทพมหานคร
3 10018   รพ.พญาไท 1 กรุงเทพมหานคร
4 10056   รพ.บางโพ กรุงเทพมหานคร
5 10044   รพ.บางปะกอก 1 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ ่(เดิม รพ.บางปะกอก 1) กรุงเทพมหานคร
6 10087   รพ พญาไท นวมนิทร์ รพ. ทัว่ไปขนาดใหญ ๋ (เดิม รพ.เปาโล เมโมเรียล นวมนิทร์ ) กรุงเทพมหานคร
7 10010  รพ.เซนต์หลุยส์โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ ่เดิมชื่อ รพ .เซนต์หลุยส์ (ต้ังแต่ 20 เม.ย. 52) กรุงเทพมหานคร
8 10066 ร.พ.นครธนโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ ่(24 ม.ีค. 60)  (เดิมร.พ.นครธน) กรุงเทพมหานคร
9 10036 รพ.วิชัยเวช อนิเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) (ตั้งแต ่13 ก.ย. 54) กรุงเทพมหานคร
10 71002 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล กาญจนบุรี
11 22005 รพ.กรุงเทพจันทบุรี จันทบุรี
12 20009 รพ.สมติิเวชศรีราชา  (ตั้งแต ่3 ม.ค. 51) ชลบุรี
13 20012 รพ.เอกชล ชลบุรี
14 86003 รพ.ธนบุรี - ชุมพร ชุมพร
15 50006 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม ่ เมโมเรียล เชียงใหม่
16 92003 รพ.วัฒนแพทย์  (ตั้งแต ่12 ม.ีค. 51) ตรัง
17 23001 รพ.กรุงเทพตราด  (ตั้งแต ่11 ม.ค. 51) ตราด
18 30001 รพ.เซนต์เมร่ี นครราชสีมา
19 60002 รพ.ปากน้้าโพ นครสวรรค์
20 60005 รพ.ศรีสวรรค์ นครสวรรค์
21 13010 รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอสโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (1ก.พ.59) (เดิม รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส) ปทุมธานี
22 76003 มหาชัยเพชรัชต์โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ ่ (4 ธ.ค.58) เดิม รพ. เพชรรัชต์ เพชรบุรี
23 45003 รพ.ทัว่ไปขนาดใหญจุ่รีเวช (เดิม รพ.กรุงเทพจุรีเวช) ร้อยเอด็
24 21010 รพ.กรุงเทพระยองรพ ทัว่ไปขนาดใหญ ่(เดิม รพ.กรุงเทพระยอง)  (ตั้งแต ่30 พ.ค. 51) ระยอง
25 90006 รพ.ศิครินทร์  หาดใหญ่ สงขลา
26 90001 รพ.ราษฎร์ยินดี  (ตั้งแต ่2 ม.ค. 51) สงขลา
27 11008 รพ.เปาโล พระประแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (27 มี.ค. 61) (เดิม รพ.กรุงเทพพระประแดง) สมทุรปราการ
28 74010 รพ.เอกชัย สมทุรสาคร
29 74001 รพ.มหาชัยโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ ่(30 ก.ย.59) (เดิม)รพ.มหาชัย  สมทุรสาคร
30 72001 รพ.ศุภมติร สุพรรณบุรี
31 41005 รพ.ปัญญาเวชอนิเตอร์ อดุรธานี
32 14003 รพ.ศุภมติรเสนา พระนครศรีอยุธยา
33 63002 รพ. โรงพยาบาลนครแมส่อด อนิเตอร์เนชั่นแนล (เอกชน)  มผีล 6 พ.ย.58 ตาก
34 20026 รพ.วิภาราม อมตะนคร มผีล 6 พ.ย.58 ชลบุรี
35 65006 รพ.กรุงเทพพิษณุโลกโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ๋(เดิมรพ.กรุงเทพพิษณุโลก)(มผีล 6 พ.ย.58) พิษณุโลก
36 24006 รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (23 พ.ย. 59) รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา มีผล 1 ก.ค. 58 ฉะเชิงเทรา
37 10029 รพ.ทัว่ไปขนาดใหญเ่สรีรักษ์ มผีล 11 ก.ค. 59 กรุงเทพมหานคร
38 10032 รพ.ปิยะเวท รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร
39 13013 รพ.ทัว่ไปขนาดใหญบ่างปะกอกรังสิต 2 (มผีล 11 เม.ย.60) ปทุมธานี

ล ำดบั โรงพยำบำล จงัหวัด

รำยชื่อสถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน
ระดบัสงู  ไมเ่ขำ้โครงกำรประกันสงัคม

รหัส

หน้าที ่1



ล ำดบั โรงพยำบำล จงัหวัดรหัส

40 20027 รพ.กรุงเทพพัทยาโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ ่(26 ม.ค.60) ชลบุรี
41 65003 (ระดับต้น)รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอลรพ.ทั่วไปขนาดกลาง (เดิม รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) (เดิม อินเตอร์เวชการ  ) พิษณุโลก
42 92001 รพ. ตรังรวมแพทย์ (มผีล 7 เม.ย.60) ตรัง
43 44001 โรงพยาบาลไทยอนิเตอร์มหาสารคาม มหาสารคาม
44 50007 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญเ่ชียงใหม ่ราม เชียงใหม่
45 84008 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง (12 ม.ค.61) สุราษฎร์ธานี
46 11028 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญสิ่นแพทย์ เทพารักษ์  (23 พ.ค. 61) สมทุรปราการ
47 76004 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ ่(มผีล 21 ก.ย.61) เพชรบุรี
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