
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศสาํนักงานประกันสังคม 
เร่ือง กําหนดจํานวนเงนิทดแทนคาบริการทางการแพทย (ฉบับที ่๒) 

   
 

ดวยคณะกรรมการการแพทย ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๓๔ เมื่อวันที่ 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ ใหปรับปรุงแกไขหลักเกณฑและอัตราเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยใน
กรณีที่ผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลอื่นนอกจากสถานพยาบาลที่
สํานักงานประกันสังคมกําหนดใหสําหรับผูประกันตน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประกันสังคมดวยแลว 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ สํานักงานประกันสังคม จึงประกาศกําหนดจํานวนเงินทดแทน
คาบริการทางการแพทยไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง กําหนดเงิน

ทดแทนคาบริการทางการแพทย (ฉบับที่ ๒)” 
 
ขอ ๒  ในประกาศนี้ 
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานประกันสังคม

จังหวัดแลวแตกรณ ี
“บัตรรับรองสิทธิ” หมายถึง บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลที่สํานักงานออก

ใหแกผูประกันตน 
“สถานพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลที่เปนเครือขายในการใหบริการทางการแพทยของ
สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม 

 
ขอ ๓  ใหยกเลิกประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง เงินทดแทนคาบริการ

ทางการแพทย ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง จํานวน
เงินทดแทนคาบริการทางการแพทย ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๔ 

 
ขอ ๔  ในกรณีที่ผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการ

ทํางาน และจําเปนตองไปรับบริการทางการแพทยอยางฉุกเฉินจากสถานพยาบาลอื่นนอกจาก
สถานพยาบาลที่สํานักงานไดกําหนดใหสําหรับผูประกันตนนั้น ผูประกันตนตองทดรองจายเงิน
คาบริการทางการแพทยไปกอน แลวเบิกคืนไดจากสํานักงาน ดังนี ้

๔.๑ ประเภทผูปวยนอก 
ใหไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกินเจ็ด

สิบหาบาทตอครั้งและไมเกินหนึ่งรอยหาสิบบาทตอป 



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 
 

๔.๒ ประเภทผูปวยใน 
๔.๒.๑ กรณีไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลที่ประกาศรายชื่อ

ในราชกิจจานุเบกษา ใหไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยตามจํานวนเทาที่จายจริง แตไม
เกินหารอยบาทตอครั้งและไมเกินหนึ่งพันบาทตอป และสําหรับกรณีจําเปนตองผาตัดฉุกเฉินและ
เปนการผาตัดใหญ ใหไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยตามจํานวนเทาที่จายจริง แตไม
เกินหกพันบาทตอครั้ง 

๔.๒.๒ กรณีไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลที่มิไดประกาศ
รายชื่อในราชกิจจานุเบกษา ใหไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยตามจํานวนเทาที่จายจริง 
แตไมเกินสองรอยหาสิบบาทตอครั้งและไมเกินหารอยบาทตอป และสําหรับกรณีจําเปนตองผาตัด
ฉุกเฉินและเปนการผาตัดใหญใหไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริง แตไม
เกินสามพันบาทตอครั้ง 

 
ขอ ๕  ในกรณีที่ผูประกันตนไดจายจริงสมทบแกกองทุนประกันสังคมจน

กอใหเกิดสิทธิในการรับประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการ
ทํางาน และสํานักงานยังไมไดออกบัตรรับรองสิทธิให เมื่อผูประกันตนไดประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานและเขารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลและไดทดรอง
จายเงินคาบริการทางการแพทยไปกอน ใหผูประกันตนแสดงหลักฐานการรับบริการทางการแพทย
และใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตอสํานักงานเพ่ือพิจารณา ในกรณีที่
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทย ใหไดรับในอัตราดังนี้ 

๕.๑ สถานพยาบาลของรัฐ 
๕.๑.๑ ประเภทผูปวยนอก จายใหเทาที่จายจริงตามความจําเปน 
๕.๑.๒ ประเภทผูปวยใน 

(๑) คารักษาพยาบาล จายใหเทาที่จายจริงตามความจําเปน 
(๒) คาหองและคาอาหารจายใหเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละสาม

รอยบาทตลอดระยะเวลาที่เขารับบริการทางการแพทย 
๕.๒ สถานพยาบาลของเอกชน 
จายใหเฉพาะผูปวยใน ดังนี ้

(๑) คารักษาพยาบาล จายใหครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริงแตไมเกิน
สามพันบาทสําหรับระยะเวลาภายในสามสิบวัน นับแตวันแรกที่เขารับการบริการทางการแพทย 
สําหรับระยะเวลาที่เกินสามสิบวันจายใหครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตไมเกินวันละหนึ่ง
รอยบาท และในกรณีที่เขารับการรักษาพยาบาลหลายครั้งโดยมีระยะหางกันไมเกินสิบหาวันใหนับ
ระยะเวลาการเขารับการรักษาพยาบาลทุกครั้งรวมเขาดวยกัน 

(๒) คาหองและคาอาหาร จายใหเทาที่จายจริง แตไมเกินวันละสามรอย
บาทตลอดระยะเวลาที่เขารับบริการทางการแพทย 

 



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 
 

ขอ ๖  ในกรณีที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทย
นอกจากที่กําหนดไวแลวในประกาศนี้ ใหสํานักงานพิจารณาจายใหแกผูประกันตนตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการแพทย 

 
ขอ ๗๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เวนแตความในขอ ๕ และขอ 

๖ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
อําพล  สิงหโกวินท 

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดลธี/พิมพ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 
นันทนภัสร/จดัทํา 

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๑๐/หนา ๑๒๒๕๖/๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ 



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 
 

 
 


