
 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
เร่ือง  กําหนดใหสถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ 

 

 

โดยที่มาตรา   ๑๙   แหงพระราชบัญญั ติสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดกําหนดใหคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนในดาน
การไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ  สวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจากรัฐตามมาตรา  ๒๐  
และใบรับรองความพิการนั้นจะตองรับรองโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาล 
ของเอกชนที่เลขาธิการประกาศกําหนดดวย 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  (๔)  ของระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการและ 
การออกบัตร  การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ  การขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตร
ประจําตัวคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  
เร่ือง  กําหนดใหสถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดให

สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๒) ประกาศสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  เร่ือง  กําหนดให

สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ  (ฉบับที่๒)  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ขอ ๔ ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลเอกชนตอไปนี้  เปนผูออกเอกสาร

รับรองความพิการ 
(๑) โรงพยาบาลเพชรเวช  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
(๒) โรงพยาบาลกรุงธน  ๒  เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
(๓) โรงพยาบาลกวองสิวมูลนิธิ  เขตปอมปราบ  กรุงเทพมหานคร 
(๔) โรงพยาบาลเกษมราษฎร  ประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 
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(๕) โรงพยาบาลตา  หู  คอ  จมูก  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
(๖) โรงพยาบาลเมืองเพชร - ธนบุรี  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
(๗) โรงพยาบาลอางทองเวชชการ  ๒  อําเภอเมืองอางทอง  จังหวัดอางทอง 
(๘) โรงพยาบาลปยะมินทร  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
(๙) โรงพยาบาลเอกชัย  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

(๑๐) โรงพยาบาลโสธราเวช  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๑๑) โรงพยาบาลเอกชล  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 
(๑๒) โรงพยาบาลซานคามิลโล  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 
(๑๓) โรงพยาบาลศุภมิตร  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
(๑๔) โรงพยาบาลศิริเวช  ลําพูน  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 
(๑๕) โรงพยาบาลเมืองเพชร  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ 
(๑๖) โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย  อําเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 
(๑๗) โรงพยาบาลเกษมราษฎร  ศรีบุรินทร  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
(๑๘) โรงพยาบาลเขลางคนคร - ราม  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
(๑๙) โรงพยาบาลแพร - ราม  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร 
(๒๐) โรงพยาบาลแพทยปญญา  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 
(๒๑) โรงพยาบาลเสรีรักษ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
(๒๒) โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  อินเตอรเนชั่นแนล  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
(๒๓) โรงพยาบาลศรีวิชัย  เมืองสมุทรสาคร  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
(๒๔) โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๒๕) โรงพยาบาลกรุงเทพ - พัทยา  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 
(๒๖) โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีราชา  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
(๒๗) โรงพยาบาลอินเตอรเวชการ  พิษณุโลก  อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 
(๒๘) โรงพยาบาลเชียงใหมใกลหมอ  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 
(๒๙) โรงพยาบาลหริภุญชัย  เมโมเรียล  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 
(๓๐) โรงพยาบาล  ป.แพทย  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
(๓๑) โรงพยาบาลกรุงเทพ - ราชสีมา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
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(๓๒) โรงพยาบาลกรุงเทพ - ภูเก็ต  อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
(๓๓) โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
(๓๔) โรงพยาบาลปยรักษ  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
(๓๕) โรงพยาบาลพิสัยเวช  อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
ขอ ๕ ใหสถานพยาบาลเอกชนตามขอ  ๔  มอบหมายใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ในสังกัด  ตรวจวินิจฉัยสภาพความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย   เ ร่ือง   ประเภทและหลักเกณฑความพิการ  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน   พ.ศ .  ๒๕๕๒   
และพิจารณาออกเอกสารรับรองความพิการใหแกคนพิการ  เพื่อประกอบการขอมีบัตรประจําตัว 
คนพิการตามมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ก่ิงแกว  อินหวาง 
เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 


