
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 
วาดวยการจายเงินคาบริการทางการแพทยแกสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
เพ่ือใหเปนไปตามความในขอ ๑๓ (๑) แหงระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม 

วาดวยการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับเพื่อใหการ
จายเงินคาบริการทางการแพทยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ
เจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกําหนดใหมีการเหมา
จายเงินเปนคาบริการทางการแพทยแกสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นเปนอัตราหนึ่งพันสองรอยแปดสิบสี่
บาทตอผูประกันตนหนึ่งคนตอหนึ่งป และเพ่ิมคาบริการทางการแพทยสําหรับสถานพยาบาลที่
ตองรับภาระกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงเปนอัตราสองรอยสิบเอ็ดบาทตอผูประกันตนหนึ่งคนตอหนึ่งป 
สํานักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการจายเงิน

คาบริการทางการแพทยแกสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการจายเงินคาบริการ

ทางการแพทยแกสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
ขอ ๔  วิธีปฏิบัติใด ซึ่งมิไดกําหนดในระเบียบนี้ใหปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการโดยอนุโลม 
 
ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
“เงินคาบริการทางการแพทย” หมายความวา เงินตอบแทนคาบริการทางการ

แพทย และคารักษาพยาบาลผูประกันตน ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวยอันมิใช เนื่องจากการทํางาน ที่ สํานักงานประกันสังคมจายใหแก
สถานพยาบาล 

“สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลที่เขารวมโครงการประกันสังคม 
และมีรายชื่อตามที่สํานักงานประกันสังคมไดประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๒๔ ง/หนา ๒๖/๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



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 
 

ขอ ๖  ใหสํานักงานจายเงินคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลโดยวิธี
เหมาจายในอัตรา ๑,๒๘๔ บาท (หนึ่งพันสองรอยแปดสิบสี่บาทถวน) ตอผูประกันตนหนึ่งคน 
ภายในระยะเวลาหนึ่งป ตามจํานวนผูประกันตนที่มีช่ือตามทะเบียนที่สํานักงานไดกําหนดไวใหกับ
สถานพยาบาล และมีสิทธิได รับประโยชนทดแทนตามมาตรา  ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยใหจายภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน 

สํานักงานจะจายเงินคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก
อัตราตามวรรคหนึ่งในอัตรา ๒๑๑ บาท (สองรอยสิบเอ็ดบาทถวน) สําหรับสถานพยาบาลที่ตอง
รับภาระกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงตามอัตราการใชบริการทางการแพทยของผูประกันตน ตาม
หลักเกณฑ และเง่ือนไขแนบทายประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ
เจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติมประกาศ
คณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๕๐ โดยจายภายในสิบหาวันนับถัดจากวันที่ไดรับอนุมัติใหจายคาบริการทางการ
แพทยดังกลาว 

สํานักงานจะจายคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากอัตรา
ตามวรรคหนึ่งในอัตราไมเกินหนึ่งรอยบาทตอผูประกันตนหนึ่งคนตอหนึ่งป ตามอัตราการใช
บริการทางการแพทยของผูประกันตน ตามหลักเกณฑและอัตราแนบทายประกาศคณะกรรมการ
แพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทน ใน
กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
โดยจายภายในเกาสิบวันนับถัดจากวันสิ้นปปฏิทิน 

ในกรณีที่คณะกรรมการการแพทยออกประกาศแกไขปรับปรุงอัตรา หลักเกณฑ 
และเง่ือนไขการจายคาบริการทางการแพทยตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หรือวรรคสาม แลวแต
กรณี ใหสํานักงานจายคาบริการทางการแพทยตามอัตรา หลักเกณฑ และเง่ือนไขที่มีการแกไข
ปรับปรุงดังกลาวแลว 

 
ขอ ๗  ใหสํานักงานจายเงินตามขอ ๖ วรรคหนึ่ง ในเบื้องตนแกสถานพยาบาล 

โดยแบงจายเปนรายเดือนๆ ละไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนผูประกันตนที่ใชเปนฐาน
ในการคํานวณเงินคาบริการทางการแพทยในวันทําการสุดทายของเดือนกอนเดือนที่จะทําการ
จายเงินคาบริการทางการแพทย ดังนี ้

(๑) กรุงเทพมหานคร และ หรือจังหวัดตามที่เลขาธิการกําหนด สํานักงานเปนผู
จายคาบริการทางการแพทยตามจํานวนผูประกันตนที่ปรากฏตามรายงานจํานวนผูประกันตนที่ข้ึน
ทะเบียนในการไปรับบริการทางการแพทยกับสถานพยาบาลที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร และ หรือ
จังหวัดตามที่เลขาธิการกําหนดนั้นเปนเกณฑคํานวณ 



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 
 

(๒) จังหวัดอื่นนอกเหนือจากขอ ๗ (๑) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเปนผู
จายคาบริการทางการแพทยตามจํานวนผูประกันตนที่ปรากฏตามรายงานจํานวนผูประกันตนที่ข้ึน
ทะเบียน ในการไปรับบริการทางการแพทยกับสถานพยาบาลที่ตั้งอยูในจังหวัดเดียวกันกับ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนั้นเปนเกณฑคํานวณ 

 
ขอ ๘  เมื่อมีการจายเงินตามขอ ๖ วรรคหนึ่ง ในแตละเดือนแลว ใหมีการคิด

คํานวณเงินคาบริการทางการแพทยที่สถานพยาบาลพึงจะไดรับจริงตามจํานวนผูประกันตนที่มี
สิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ของ
เดือนที่มีการจายเงินโดยใหใชจํานวนผูประกันตนโดยเฉลี่ย ซึ่งคํานวณไดจากจํานวนผูประกันตนที่
มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ในวันตนเดือนรวมกับจํานวนผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในวันสิ้นเดือนหารดวยสองเปนเกณฑคํานวณ และในกรณีที่ตองจายเงินคาบริการทางการ
แพทยเพ่ิมใหแกสถานพยาบาลใหดําเนินการจายใหเสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน นับแตเดือนที่มีการ
จายเงิน 

 
ขอ ๙  ในการคิดคํานวณตามขอ ๗ ถาสํานักงานไดจายเงินคาบริการทางการ

แพทยนอยกวาจํานวนเงินที่สถานพยาบาลจะไดรับ สํานักงานจะชําระเงินที่เพ่ิมขึ้นใหกับ
สถานพยาบาล ภายหลังจากคิดคํานวณที่ถูกตองแลว และหากสํานักงานไดจายเงินใหแก
สถานพยาบาลเกินกวาจํานวนเงินซึ่งสถานพยาบาลพึงจะไดรับจริงภายหลังจากการคิดคํานวณ
ดังกลาวแลว ใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปนผูพิจารณาวาจะใชวิธีหักกลบลบหนี้
กันในเดือนถัดจากเดือนที่มีการคิดคํานวณที่ถูกตองแลว หรือวิธีเรียกเงินคืนก็ได 

การชําระเงินเพิ่ม และการคืนเงินสวนเกิน จะตองชําระใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน 
ภายหลังจากที่ไดคํานวณโดยถูกตองแลว 

 
ขอ ๑๐  การจายเงินคาบริการทางการแพทย ซึ่งสถานพยาบาลมีสิทธิไดรับอยู

กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหเปนไปตามระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการจายเงิน
คาบริการทางการแพทยแกสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
ขอ ๑๑  ใหเลขาธิการ หรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติส่ัง

จายเงินคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาล 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สุรินทร จิรวิศิษฎ 

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 
 
 
 
 



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 
 

 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


