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ประกาศคณะกรรมการการแพทย 
ตามพระราชบัญญัติประกนัสังคม 

เรื่อง หลักเกณฑและจํานวนเงินทดแทนคาบริการทางการแพทย 
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน 

   
 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและจํานวนเงินทดแทนคาบริการ
ทางการแพทยในกรณีผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลอื่นนอกจาก
สถานพยาบาลท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนดใหสําหรับผูประกันตน และไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประกันสังคมดวยแลว 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๓ แหง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการการแพทยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดจํานวนเงินทดแทน

คาบริการทางการแพทย ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงาน
ประกันสังคม เรื่อง กําหนดจํานวนเงินทดแทนคาบริการทางการแพทย (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
ขอ ๒  ในประกาศนี้ 
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานประกันสังคม สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นท่ี 

หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แลวแตกรณี 
“บัตรรับรองสิทธิ” หมายถึง บัตรรับรองสิทธิเพื่อการรักษาพยาบาลท่ีสํานักงาน

ออกใหแกผูประกันตน 
“สถานพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
“ป” หมายถึง ปปฏิทิน 
“แพทย” หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวช

กรรม 
“ประสบอันตราย” หมายถึง การพบกับเหตุการณหรืออุบัติเหตุท่ีทําใหบาดเจ็บ

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
“เจ็บปวยฉุกเฉิน” หมายถึง โรคหรืออาการของโรคซ่ึงเกิดข้ึนโดยเฉียบพลันท่ีมี

ลักษณะรุนแรงอันอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิต หรือจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลเปนการดวน 
 
ขอ ๓  ในกรณีท่ีผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉินอันมิใช

เนื่องจากการทํางานและมีความจําเปนทําใหไมสามารถไปรับบริการทางการแพทยจาก
สถานพยาบาลท่ีสํานักงานกําหนดใหสําหรับผูประกันตนนั้น เม่ือผูประกันตนไดเขารับบริการทาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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การแพทย ณ สถานพยาบาลอื่น ใหสํานักงานจายเงินเปนคาบริการทางการแพทยใหแก
ผูประกันตนหรือสถานพยาบาลท่ีใหบริการทางการแพทยแลวแตกรณี ดังน้ี 

๓.๑ กรณีจําเปนตองไดรับบริการทางการแพทยเนื่องจากประสบอันตราย จาย
เปนคาบริการทางการแพทยเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามความจําเปน โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
ที่เขารับบริการทางการแพทยตามประเภทและอัตรา ดังน้ี 

๓.๑.๑ กรณีเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลของรัฐ 
(๑) ประเภทผูปวยนอก จายใหเทาที่จายจริงตามความจําเปน 
(๒) ประเภทผูปวยใน 
(ก) คาบริการทางการแพทย ตามจํานวนเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนภายใน

ระยะเวลาไมเกินเจ็ดสิบสองชั่วโมง โดยไมรวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ หากมีวันหยุดราชการ
ในชวงระยะเวลาไมเกินเจ็ดสิบสองช่ัวโมงน้ัน ใหนับรวมคาบริการทางการแพทยในวันหยุดราชการ
ดวย 

(ข) คาหองและคาอาหารตามจํานวนเทาท่ีจายจริง แตไมเกินวันละเจ็ดรอยบาท 
ภายในระยะเวลาไมเกินเจ็ดสิบสองชั่วโมง โดยไมรวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ หากมี
วันหยุดราชการในชวงระยะเวลาไมเกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงนั้น ใหนับรวมคาบริการทางการแพทยใน
วันหยุดราชการดวย 

๓.๑.๒ กรณีเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลเอกชน 
(๑) ประเภทผูปวยนอก ใหไดรับคาบริการทางการแพทยตามจํานวนเทาท่ีจายจริง

ไมเกินหนึ่งพันบาท และกรณีท่ีคาบริการทางการแพทยเกินหนึ่งพันบาท ใหจายคาบริการทางการ
แพทยเพิ่มเติมกรณีที่ไดรับการตรวจรักษาตามรายการและอัตรา ดังตอไปนี้ 

(ก) การไดรับเลือดหรือสวนประกอบของเลือดเทาที่จายจริงไมเกินหารอยบาทตอ
ยูนิต 

(ข) สารตอตานพิษจากเชื้อบาดทะยัก (Tetanus - Antitoxin) ชนิดทําจากมนุษย
เทาที่จายจริง แตไมเกินสี่รอยบาทตอราย 

(ค) คาวัคซีน/เซรุม ปองกันโรคพิษสุนัขบา 
- Rabies Vaccine เฉพาะเข็มแรกในอัตราเทาท่ีจายจริงไมเกินสองรอยเกาสิบ

บาท 
- Rabies antiserum - ERIG เฉพาะเข็มแรกในอัตราเทาท่ีจายจริงไมเกินหนึ่ง

พันบาท 
- Rabies antiserum - HRIG เฉพาะเข็มแรกในอัตราเทาท่ีจายจริงไมเกินแปด

พันบาท โดยมีขอบงช้ีขอใดขอหน่ึง ดังตอไปนี้ 
๑) ทดสอบการแพดวยเซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบาจากมาไดผลบวก หรอื 
๒) กรณีที่มีบาดแผลบริเวณตา 
(ง) Ultrasound เทาที่จายจริงไมเกินหนึ่งพันบาทตอราย เฉพาะกรณีภาวะฉุกเฉิน

เฉียบพลันในชองทอง (Acute abdomen) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(จ) CT - Scan เทาท่ีจายจริงไมเกินส่ีพันบาท หรือ MRI เทาท่ีจายจริงไมเกิน
แปดพันบาทตอราย ตามหลักเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังตอไปนี้ 

๑) ผูประกันตนท่ีไดรับการตรวจดวย CT-Scan หรือ MRI แลวและไดรับการ
ผาตัดสมองทันที หรือถึงแกความตายภายหลังการตรวจ หรอื 

๒) ผูประกันตนไดเขารับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน และมีการสงตรวจเพื่อ
การวินิจฉัยวามีเสนโลหิตในสมองแตก หรืออุดตัน โดยมีเหตุผลทางการแพทยประกอบหรือ 

๓) ผูประกันตนไดรับการตรวจวินิจฉัยเพื่อการผาตัดกระดูกสันหลังหรือไขสัน
หลังจากแพทยของสถานพยาบาลที่ทําการผาตัดนั้น 

(ฉ) การขูดมดลูก เทาท่ีจายจริงไมเกินสองพันหารอยบาทตอราย เฉพาะกรณีท่ีมี
ภาวะตกเลือดหลังการคลอดหรือภาวะตกเลือดจากการแทงบุตร 

(ช) คาฟนคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation - CPR) รวมคายาและ
อุปกรณเทาที่จายจริงไมเกินสี่พันบาทตอราย 

(ซ) กรณีท่ีมีการสังเกตอาการในหองสังเกตอาการต้ังแตสามชั่วโมงข้ึนไปใหจาย
คาบริการทางการแพทยในอัตราเทาท่ีจายจริง แตไมเกินสองรอยบาทตอราย 

(๒) ประเภทผูปวยใน ใหไดรับคาบริการทางการแพทยเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
จริงตามความจําเปนภายในระยะเวลาไมเกินเจ็ดสิบสองชั่วโมง  โดยไมรวมระยะเวลาใน
วันหยุดราชการหากมีวันหยุดราชการในชวงระยะเวลาไมเกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงนั้น ใหนับรวม
คาบริการทางการแพทยในวันหยุดราชการดวย ตามประเภทและอัตรา ดังน้ี 

(ก) คารักษาพยาบาลกรณีไมไดรักษาในหอง ICU ตามจํานวนเทาท่ีจายจริงแตไม
เกินวันละสองพันบาท 

(ข) คาหองและคาอาหาร ตามจํานวนเทาที่จายจริงไมเกินวันละเจ็ดรอยบาท 
(ค) คาหอง คาอาหาร คารักษาพยาบาล กรณีท่ีรักษาในหอง ICU เทาท่ีจายจริง 

แตไมเกินวันละสี่พันหารอยบาท 
(ง) กรณีท่ีมีความจําเปนตองผาตัดใหญ กําหนดอัตราตามระยะเวลาการผาตัด

ดังน้ี 
๑) คาผาตัดไมเกินหน่ึงช่ัวโมง เทาที่จายจริงไมเกินครั้งละแปดพันบาท 
๒) คาผาตัดเกินหนึ่งชั่วโมงแตไมเกินสองชั่วโมง เทาท่ีจายจริงไมเกินครั้งละหนึ่ง

หมื่นสองพันบาท 
๓) คาผาตัดเกินสองชั่วโมงข้ึนไป เทาท่ีจายจริง ไมเกินครั้งละหนึ่งหม่ืนหกพัน

บาท 
(จ) คาฟนคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation - CPR) รวมคายา และ

อุปกรณ เทาที่จายจริง แตไมเกินสี่พันบาทตอราย 
(ฉ) คาตรวจทางหองปฏิบัติการและ/หรือเอกซเรย ตามจํานวนเทาท่ีจายจริงแตไม

เกินหนึ่งพันบาทตอราย 
(ช) คาตรวจวินิจฉัยพิเศษจายตามรายการและอัตรา ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑) ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG, ECG) ตามจํานวนเทาที่จายจริงไมเกินสามรอย
บาทตอราย 

๒) ตรวจหัวใจดวยคล่ืนเสียงสะทอนความถี่สูง (Echocardiography) ตาม
จํานวนเทาท่ีจายจริง ไมเกินหนึ่งพันหารอยบาทตอราย 

๓) ตรวจคล่ืนสมอง (Electro-encephalography - EEG) ตามจํานวนเทาท่ีจาย
จริง ไมเกินสามรอยหาสิบบาทตอราย 

๔) ตรวจ Ultrasound ตามจํานวนเทาท่ีจายจริง ไมเกินหนึ่งพันบาทตอราย 
๕) คาสวนเสนเลือดหัวใจและเอกซเรย (Coronary Angiography - CAG) ตาม

จํานวนเทาท่ีจายจริง ไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาทตอราย 
๖) คาสองกลอง (Endoscopy) ยกเวน Proctoscopy ตามจํานวนเทาท่ีจายจริง 

ไมเกินหนึ่งพันหารอยบาทตอราย 
๗) คาตรวจ Intravenous Pyelography (IVP) ตามจํานวนเทาท่ีจายจริงไมเกิน

หนึ่งพันหารอยบาทตอราย 
๘) CT-Scan ตามจํานวนเทาท่ีจายจริง แตไมเกินส่ีพันบาท หรือ MRIตาม

จํานวนเทาท่ีจายจริง แตไมเกินแปดพันบาทตอราย ตามหลักเกณฑเชนเดียวกับการทํา CT-Scan 
หรอื MRI ของการรับบริการประเภทผูปวยนอก 

๓.๒ กรณีจําเปนตองไดรับบริการทางการแพทยเนื่องจากเจ็บปวยฉุกเฉิน จายเงิน
เปนคาบริการทางการแพทยใหปละไมเกินสองครั้ง ตามประเภทและอัตรา ดังน้ี 

๓.๒.๑ กรณีเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลของรัฐ จายตาม
ประเภท และอัตราที่กําหนดในขอ ๓.๑.๑ (๑) และ (๒) ของประกาศนี้ 

๓.๒.๒ กรณีเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลเอกชน จายตาม
ประเภทและอัตราที่กําหนดในขอ ๓.๑.๒ (๑) และ (๒) ของประกาศนี้ 

 
ขอ ๔  กรณีผูประกันตนไดจายเงินสมทบแกกองทุนประกันสังคมจนกอใหเกิด

สิทธิในการรับประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน และ
สํานักงานยังไมไดออกบัตรรับรองสิทธิใหแกผูประกันตนนั้น ใหสํานักงานจายเงินเปนคาบริการ
ทางการแพทยใหแกผูประกันตนหรือสถานพยาบาล ดังน้ี 

๔.๑ กรณีเขารับบริการทางการแพทยเพราะประสบอันตราย ใหจายตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไวในขอ ๓.๑ ของประกาศนี้ 

๔.๒ กรณีเขารับบริการทางการแพทยเพราะเจ็บปวย ใหจายตามหลักเกณฑและ
อัตราที่กําหนดไวในขอ ๓.๒ ของประกาศนี้ 

 
ขอ ๕  นอกจากเงินคาบริการทางการแพทยตามที่กําหนดในขอ ๓ และขอ ๔ ของ

ประกาศนี้แลวสํานักงานจะจายเงินเปนคาพาหนะใหแกผูประกันตนหรือสถานพยาบาล กรณี
ผูประกันตนไดเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลอื่น และสถานพยาบาลนั้นมีความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จําเปนตองรับหรือสงตัวผูประกันตนไปเขารับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาพยาบาลตอ ณ 
สถานพยาบาลอีกแหงหนึ่ง ซึ่งมิใชสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิตามอัตรา ดังน้ี 

๕.๑ การรับหรือสงตัวผูประกันตนระหวางสถานพยาบาลซ่ึงต้ังอยูในเขตทองท่ี
จังหวัดเดียวกัน 

๕.๑.๑ กรณีใชรถพยาบาลหรือเรือพยาบาลตามจํานวนเทาท่ีจายจริง แตไมเกินหา
รอยบาท 

๕.๑.๒ กรณีใชพาหนะรับจางหรือพาหนะสวนบุคคลหรือพาหนะอื่น ๆ เหมาจาย
ในอัตราสามรอยบาท 

๕.๒ การรับหรือสงตัวผูประกันตนไปยังสถานพยาบาลซ่ึงต้ังอยูในเขตทองท่ี
จังหวัดอื่นนอกจากจะจายเงินเปนคาพาหนะ ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดไวในขอ ๕.๑ แลว 
สํานักงานจะจายเงินเพิ่มใหอีกในอัตรากิโลเมตรละหกบาท โดยคํานวณจายตามระยะทางของกรม
ทางหลวงในทางส้ันและทางตรง 

 
ขอ ๖  เม่ือผูประกันตนไดเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลตามขอ 

๓ และขอ ๔ ของประกาศนี้ ใหผูประกันตนหรือสถานพยาบาลหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของดําเนินการ 
ดังน้ี 

๖.๑ กรณีการเขารับบริการทางการแพทยตามขอ ๓ ใหแจงสถานพยาบาลที่มีชื่อ
ปรากฏในบัตรรับรองสิทธิทราบโดยเร็ว เม่ือสถานพยาบาลไดรับแจงแลว ใหสถานพยาบาลมี
หนาท่ี ดังน้ี 

๖.๑.๑ กรณีเคล่ือนยายผูประกันตนท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ไดให
สถานพยาบาลท่ีมีชื่อปรากฏในบัตรรับรองสิทธิรับผิดชอบในการใหบริการทางการแพทยแก
ผูประกันตนนับแตเวลาที่ไดรับแจงเปนตนไป รวมทั้งคาพาหนะในการเคลื่อนยายผูประกันตนดวย 

๖.๑.๒ กรณีเคล่ือนยายผูประกันตนท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยไมได ให
สถานพยาบาลที่มีชื่อปรากฏในบัตรรับรองสิทธิมีหนาที่ ดังน้ี 

(๑) รับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาลอื่น
เฉพาะในสวนท่ีเกินกวาอัตราคาบริการทางการแพทยท่ีกําหนดในขอ ๓.๑ และขอ ๓.๒ ของ
ประกาศนี้ นับแตเวลาที่ไดรับแจงจนถึงเวลาที่ครบเจ็ดสิบสองชั่วโมง 

(๒) รับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาลอื่น
ในชวงระยะเวลาการใหบริการทางการแพทยท่ีลวงพนจากระยะเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงตาม (๑) 
หรือนับแตเวลาท่ีไดรับแจง กรณีแจงใหสถานพยาบาลทราบในชวงระยะเวลาภายหลังจากครบ
กําหนดระยะเวลาเจ็ดสิบสองช่ัวโมง ตาม (๑) 

๖.๒ กรณีเขารับบริการทางการแพทยตามขอ ๔ ใหแจงสํานักงานทราบโดยเร็ว
เม่ือสํานักงานไดรับแจงแลว ใหสํานักงานมีหนาท่ี ดังน้ี 

๖.๒.๑ กําหนดสถานพยาบาลใหแกผูประกันตนเพื่อไปใชบริการทางการแพทย
ตอไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖.๒.๒ จายคาบริการทางการแพทยตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดไวใน
ประกาศนี้ในชวงระยะเวลากอนเวลาที่ไดรับแจง แตไมเกินกําหนดระยะเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมง 

๖.๒.๓ จายคาบริการทางการแพทยตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดไวใน
ประกาศนี้ในชวงระยะเวลาภายหลังจากเวลาท่ีไดรับแจงจนถึงเวลาท่ีสถานพยาบาลไดจําหนาย
ผูประกันตนออกจากสถานพยาบาลในการใหบริการทางการแพทยครั้งนั้น ตามหลักวิชาทาง
การแพทย 

 
ขอ ๗  ในกรณีท่ีสํานักงานเห็นวา ผูประกันตนมีสิทธิท่ีจะไดรับคาบริการทาง

การแพทยนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ใหสํานักงานพิจารณาจายใหแกผูประกันตน
หรือสถานพยาบาลตามคําแนะนําของคณะกรรมการการแพทย 

 
ขอ ๘  ผูใดมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทย ตามประกาศ

สํานักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดจํานวนเงินทดแทนคาบริการทางการแพทย ลงวันท่ี ๓๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดจํานวน
เงินทดแทนคาบริการทางการแพทย (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูกอนวันท่ี
ประกาศนี้ใชบังคับอยูเพียงใด ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยนั้นตอไปจน
ครบตามสิทธิ 

 
ขอ ๙๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ฉันทกรณ ชุติดํารง 

ประธานกรรมการการแพทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วชิระ/ตรวจ 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๘/๔๖ง/๑๕๒/๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ 


