
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 
 

ระเบียบสํานักงานประกันสังคม 
วาดวยรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับบริการทางการแพทย 

ของผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
โดยที่มาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดบัญญัติให

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการทางการแพทยที่
ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไดรับ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙(๔) แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว สํานักงานประกันสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกันสังคม  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยรายละเอียด

และเง่ือนไขเกี่ยวกับการรับบริการทางการแพทยของผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ เปนตนไป 
 
ขอ ๓ ในระเบียบนี ้
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานประกันสังคม 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการแพทย 
“สถานพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
“ประโยชนทดแทน” หมายถึง ประโยชนทดแทนที่เปนบริการทางการแพทยใน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางาน และกรณีคลอด
บุตร 

 
ขอ ๔  ใหเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม รักษาการตามระเบียบนี ้
 
ขอ ๕  ผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ

เจ็บปวยอัน มิใชเนื่องจากการทํางาน ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลที่สํานักงาน
ไดกําหนด ใหสําหรับผูประกันตนผูนั้น 

 
ขอ ๖  ผูประกันตนจะไดรับบริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุด

การรักษาจากสถานพยาบาลตามขอ ๕ โดยผูประกันตนไมตองชําระคาบริการทางการแพทยและ
คารักษาพยาบาล เวนแตคาใชจายในดานบริการความสะดวกอื่นๆ ที่ผูประกันตนตองการเพิ่มเติม
จากที่สถานพยาบาลไดกําหนดไว 

 
ขอ ๗  บริการทางการแพทยที่ผูประกันตนจะไดรับมีดังนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๕๐/หนา ๗๑๓/๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ 



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 
 

๗.๑  ไดรับการตรวจวินิจฉัยโรคและการบําบัดทางการแพทย จนสิ้นสุดการรักษา 
๗.๒  ไดรับบริการการกินอยูและการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล สําหรับ

คนไขใน 
๗.๓  ไดรับยาและเวชภัณฑที่มีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานบัญชียาหลัก

แหงชาติ 
๗.๔  ไดรับการจัดสงตอเพ่ือการรักษาระหวางสถานพยาบาล 
๗.๕  ไดรับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยมีการใหสุขศึกษาและ

ภูมิคุมกันโรคตามโครงการแหงชาต ิ
 
ขอ ๘  ผูประกันตนจะไดรับบริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาลโรคทุก

โรค ยกเวนโรคหรือกลุมโรค ดังนี้ 
๘.๑  โรคจิต ยกเวนกรณีเฉียบพลัน ซึ่งตองทําการรักษาในทันทีและระยะเวลาใน

การรักษาไมเกินสิบหาวัน 
๘.๒  โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการใชสารเสพติด ตาม

กฎหมายวาดวยยาเสพติด 
๘.๓  โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไขในเกนิ

หนึ่งรอยแปดสิบวันในหนึ่งป 
๘.๔  การทําไตเทียมแบบลางโลหิต ยกเวนกรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลา

การรักษาไมเกินหกสิบวัน 
๘.๕  การกระทําใดๆ เพ่ือความสวยงามโดยไมมีขอบงช้ีทางการแพทย 
๘.๖  การรักษาที่ยังอยูในระหวางการคนควาทดลอง 
๘.๗  การรักษาภาวะมีบุตรยาก 
๘.๘  การตรวจเนื้อเย่ือเพ่ือการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ 
๘.๙  การตรวจใดๆ ที่เกินกวาความจําเปนในการรักษาโรคนั้น 
๘.๑๐  การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ 
๘.๑๑  การเปลี่ยนเพศ 
๘.๑๒  การผสมเทียม 
๘.๑๓  การบริการระหวางรักษาตัวแบบพักฟน 
๘.๑๔  ทันตกรรม 
๘.๑๕  แวนตาและเลนสเทียม 
 
ขอ ๙  ในกรณีที่ผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาล

นอกจากที่กําหนดในขอ ๕  ผูประกันตนตองทดรองจายเงินคาบริการทางการแพทยและคา
รักษาพยาบาลไปกอน และเบิกคืนไดจากสํานักงาน ดังนี ้

๙.๑  กรณีไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลที่มีรายชื่อในประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา 



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 
 

๙.๑.๑  ประเภทคนไขนอก 
สําหรับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน และ

จําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลอยางฉุกเฉินใหไดรับเงินทดแทน ตามจํานวนเทาที่จายจริง แต
ไมเกินสี่สิบบาทตอครั้ง และไมเกินแปดสิบบาทตอป 

๙.๑.๒  ประเภทคนไขใน 
(๑) สําหรับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน

และ จําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลอยางฉุกเฉิน ใหไดรับเงินทดแทนตาม จํานวนเทาที่จาย
จริง  แตไมเกินหารอยบาทตอครั้ง และไมเกินหนึ่งพันบาทตอป 

(๒) สําหรับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน 
และจําเปนตองไดรับการผาตัดฉุกเฉินและเปนการผาตัดใหญ ใหไดรับเงินทดแทนตามจํานวน
เทาที่จายจริง แตไมเกินหกพันบาทตอครั้ง 

๙.๒  กรณีไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลที่ไมมีรายชื่อในประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา 

๙.๒.๑  ประเภทคนไขนอก 
สําหรับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน และ

จําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลอยางฉุกเฉิน ใหไดรับเงินทดแทนตามจํานวนเทาที่จายจริง แต
ไมเกินยี่สิบบาทตอครั้ง และไมเกินสี่สิบบาทตอป 

๙.๒.๒  ประเภทคนไขใน 
(๑)  สําหรับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน 

และจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลอยางฉุกเฉิน ใหไดรับเงินทดแทนตามจํานวนเทาที่จายจริง 
แตไมเกินสองรอยหาสิบบาทตอครั้ง และไมเกินหารอยบาทตอป 

(๒)  สําหรับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน 
และจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลอยางฉุกเฉิน ใหไดรับเงินทดแทนตามจํานวนเทาที่จายจริง 
แตไมเกินสามพันบาทตอครั้ง 

 
ขอ ๑๐  ผูประกันตนที่มี สิทธิได รับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 

ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนสามารถไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลได
ทุกแหงโดยตองทดรองจายเงินคาบริการทางการแพทยไปกอนและมาเบิกคืนไดจากสํานักงาน ใน
อัตราเหมาจายสองพันหารอยบาทตอการคลอดหนึ่งครั้ง 

 
ขอ ๑๑  ผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ เมื่อ

เจ็บปวยดวยโรคที่ เ ก่ียวเนื่องกับการทุพพลภาพสามารถไปรับบริการทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลไดทุกแหงโดยตองทดรองจายเงินคาบริการทางการแพทยไปกอน และมาเบิกคืนได
จากสํานักงานตามจํานวนเทาที่จายจริง แตไมเกินเดือนละหนึ่งพันบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
อําพล สิงหโกวินท 

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 
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๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 


