
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  ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานประกันสังคม 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการแพทย 
“สถานพยาบาล”๒ หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลที่เปนเครือขายในการใหบริการทางการแพทยของ
สถานพยาบาลตามโครงการประกันสังคม 

“ประโยชนทดแทน” หมายถึง ประโยชนทดแทนที่เปนบริการทางการแพทยใน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางาน และกรณีคลอด
บุตร 

 
ขอ ๔  ใหเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม รักษาการตามระเบียบนี ้
 
ขอ ๕  ผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ

เจ็บปวยอัน มิใชเนื่องจากการทํางาน ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลที่สํานักงาน
ไดกําหนด ใหสําหรับผูประกันตนผูนั้น 

ในกรณีที่สํานักงานกําหนดใหนายจางเปนผูเลือกสถานพยาบาลแทนผูประกันตน
เพ่ือกําหนดสถานพยาบาลที่ผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยตามวรรคหนึ่ง ถา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๕๐/หนา ๗๑๓/๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ 
๒ ขอ ๓ นิยามคําวา “สถานพยาบาล” แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักงานประกันสังคม วา

ดวยรายละเอียดและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริการทางการแพทยของผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 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 
 

นายจางไมไดย่ืนแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส. ๙ - ๑๐) ตอสํานักงานภายในเวลาหกสิบวันนับ 
แตวันยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผูประกันตน อัตราคาจาง และขอความอื่นตอสํานักงาน 
(ปสป.)๑ - ๑๐,๑ - ๒๐ และ ๑ - ๐๓) ตามมาตรา ๓๔ หรือแจงขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
เพ่ิมเติม แบบรายการที่ย่ืนไวตามมาตรา ๔๔  แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให
สํานัก งานเปนผูพิจารณากําหนดสถานพยาบาลที่ผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย 
แลวออก บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใหแกผูประกันตน๓ 

ในกรณีที่สํานักงานไดออกบัตรรับรองสิทธิใหแกผูประกันตนแลว ถาผูประกันตน
ไปรับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลอื่น นอกเหนือจากสถานพยาบาลที่เลือกไวและได
กําหนดไวในบัตรรับรองสิทธิใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยตามที่
กําหนดไวในขอ ๙๔ 

 
ขอ ๖  ผูประกันตนจะไดรับบริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุด

การรักษาจากสถานพยาบาลตามขอ ๕ โดยผูประกันตนไมตองชําระคาบริการทางการแพทยและ
คารักษาพยาบาล เวนแตคาใชจายในดานบริการความสะดวกอื่นๆ ที่ผูประกันตนตองการเพิ่มเติม
จากที่สถานพยาบาลไดกําหนดไว 

 
ขอ ๗  บริการทางการแพทยที่ผูประกันตนจะไดรับมีดังนี้ 
๗.๑ ไดรับการตรวจวินิจฉัยโรคและการบําบัดทางการแพทย จนสิ้นสุดการรักษา 
๗.๒ ไดรับบริการการกินอยูและการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล สําหรับ

คนไขใน 
๗.๓ ไดรับยาและเวชภัณฑที่มีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานบัญชียาหลักแหงชาติ 
๗.๔ ไดรับการจัดสงตอเพ่ือการรักษาระหวางสถานพยาบาล 
๗.๕ ไดรับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยมีการใหสุขศึกษาและ

ภูมิคุมกันโรคตามโครงการแหงชาติ 
 
ขอ ๘  ผูประกันตนจะไดรับบริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาลโรคทุก

โรค ยกเวนโรคหรือกลุมโรค ดังนี้ 
๘.๑ โรคจิต ยกเวนกรณีเฉียบพลัน ซึ่งตองทําการรักษาในทันทีและระยะเวลาใน

การรักษาไมเกินสิบหาวัน 
๘.๒ โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการใชสารเสพติด ตามกฎหมาย

วาดวยยาเสพติด 
๘.๓ โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไขในเกิน

                                                 
๓ ขอ ๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยรายละเอียดและเงื่อนไข

เก่ียวกับการบริการทางการแพทยของผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔ ขอ ๕ วรรคสาม เพ่ิมโดยระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยรายละเอียดและเงื่อนไข

เก่ียวกับการบริการทางการแพทยของผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



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 
 

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 ๙๕  ในกรณีที่ผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลอื่น

นอกจากที่กําหนดในขอ ๕ ผูประกันตนจะมีสิทธิรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยเฉพาะ
กรณีที่จําเปนตองไดรับบริการทางการแพทยอยางฉุกเฉิน และในกรณีเชนนี้ ผูประกันตนตองทด
รองจายเงินคาบริการทางการแพทยไปกอนแลวนําหลักฐานการจายเงินและการรับบริการทาง
การแพทยมาขอรับเงินคืนจากสํานักงานไดไมเกินจํานวนที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด ตาม
ประกาศสํานักงานประกันสังคมวาดวย กําหนดจํานวนเงินทดแทนคาบริการทางการแพทย 

ในกรณีที่สํานักงานพิจารณาเห็นวา ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
คาบริการทางการแพทยนอกจากที่กําหนดไวตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานพิจารณาจาย
ใหผูประกันตนตามคําแนะนําของคณะกรรมการการแพทย 

 
ขอ ๑๐  ผูประกันตนที่มี สิทธิได รับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 

ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนสามารถไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลได
ทุกแหงโดยตองทดรองจายเงินคาบริการทางการแพทยไปกอนและมาเบิกคืนไดจากสํานักงาน ใน
อัตราเหมาจายสองพันหารอยบาทตอการคลอดหนึ่งครั้ง 

 
ขอ ๑๑  ผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ เมื่อ

เจ็บปวยดวยโรคที่ เ ก่ียวเนื่องกับการทุพพลภาพสามารถไปรับบริการทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลไดทุกแหงโดยตองทดรองจายเงินคาบริการทางการแพทยไปกอน และมาเบิกคืนได
จากสํานักงานตามจํานวนเทาที่จายจริง แตไมเกินเดือนละหนึ่งพันบาท 
                                                 

๕ ขอ ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยรายละเอียดและเงื่อนไข
เก่ียวกับการรับบริการทางการแพทยของผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



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 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 วาดวยรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย
ของผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๖ 
 
ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับบริการทาง
การแพทยของผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาพร/ปรับปรุง 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 
ปฐมพร/อัปเดท 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๑๐/หนา ๑๑๕๙/๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๐๔/หนา ๑๐๐/๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ 


