
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
วาดวยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพื่อบริการประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวย

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน เพ่ือใหการบริการประชาชนเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สํานักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
๓.๑  ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓.๒  ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการเพื่อบริการประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการแพทย 
“แพทย” หมายถึง แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ซึ่งมีใบอนุญาตใหประกอบโรค

ศิลปะ 
“ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารพาณิชยซึ่งสํานักงานประกันสังคมไดตกลงรับเปน

ธนาคารเพื่อดําเนินการรับและจายเงินกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน 
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานประกันสังคม สํานักงานกองทุนเงินทดแทนหรือ

สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ แลวแตกรณี 
“สํานักงานประกันสังคมจังหวัด” หมายถึง สํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือ

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แลวแตกรณ ี
 
ขอ ๕  ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ

สํานักงาน หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
๕.๑  การขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนดําเนินการแลว

เสร็จภายใน ๑ ช่ัวโมง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๕ ง/หนา ๑/๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



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 
 

๕.๒  การรับชําระเงินสมทบ 
(๑) กองทุนประกันสังคม 

(ก) กรณีชําระ ณ สํานักงาน หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
ดําเนินการออกเอกสารหลักฐานการรับชําระเงินแลวเสร็จภายใน ๑ ช่ัวโมง 

(ข) กรณีชําระผานธนาคารหรือทางไปรษณียดําเนินการออกเอกสาร
หลักฐานรับชําระเงินแลวเสร็จภายใน ๑๐ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับเอกสารชําระเงินจากธนาคาร
หรือไปรษณีย 

(๒) กองทุนเงินทดแทน 
(ก) กรณีชําระ ณ สํานักงาน หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด 

ดําเนินการออกเอกสารหลักฐานการรับชําระเงินแลวเสร็จภายใน ๑ ช่ัวโมง 
(ข) กรณีชําระผานธนาคารหรือทางไปรษณียดําเนินการออกเอกสาร

หลักฐานการรับชําระเงินแลวเสร็จภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับเอกสารชําระเงินจาก
ธนาคารหรือไปรษณีย 

๕.๓  การคืนเงินสมทบที่ชําระไวเกิน 
(๑) กองทุนประกันสังคม กรณีเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองดําเนินการ

แลวเสร็จภายใน ๕ วันทําการ 
(๒) กองทุนเงินทดแทน กรณีเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองดําเนินการ

แลวเสร็จภายใน ๑ ช่ัวโมง 
๕.๔  การออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 

(๑) กรณีไมเคยมีบัตร ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ 
(๒) กรณีขอเปลี่ยนแปลงบัตร ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ 
(๓) กรณีขอบัตรใหมแทนฉบับเดิม ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทํา

การ 
(๔) กรณีขอบัตรเมื่อส้ินสภาพการเปนลูกจางตามมาตรา ๓๘ ดําเนินการ

แลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ 
๕.๕  การออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงิน

ทดแทน หรือใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับเอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน หรือเอกสารขอรับใบแทน แลวแตกรณี 

๕.๖ การออกบัตรประกันสังคม หรือใบแทนบัตรประกันสังคม 
(๑) กรณีไมไดรับบัตรประกันสังคม ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๕ วันทํา

การ 
(๒) กรณีบัตรชํารุด ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๕ วันทําการ 
(๓) กรณีบัตรสูญหาย ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๕ วันทําการ 
(๔) กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๕ วันทําการ 



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 
 

๕ .๗   การสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา  ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการ 

๕.๘  การพิจารณาคําขอรับประโยชนทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

(๑) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
(ก) เงินทดแทนคาบริการทางการแพทยกรณีฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ และ

กรณีไมมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล กรณีทันตกรรมดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทํา
การ 

(ข) เงินทดแทนการขาดรายได ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ 
(ค) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคดําเนินการแลว

เสร็จภายใน ๑ วันทําการ 
(๒) กรณีคลอดบุตร 

(ก) เงินทดแทนคาบริการทางการแพทย ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ 
วันทําการ 

(ข) เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรดําเนินการแลวเสร็จ
ภายใน ๑ วันทําการ 

(๓) กรณีทุพพลภาพ 
(ก) เงินทดแทนคาบริการทางการแพทย ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ 

วันทําการ 
(ข) เงินทดแทนการขาดรายได ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๓ วันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการประกันสังคม
จังหวัด 

(๔) กรณีตาย 
(ก) เงินคาทําศพ ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ 
(ข) เงินสงเคราะหกรณีตาย ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ 

(๕) กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วัน
ทําการ 

๕.๙ การพิจารณาคําขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
๒๕๓๗ 

(๑) การพิจารณาคําขอรับเงินทดแทน กรณีนายจางมีหนาที่จายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

(ก) การขอรับคารักษาพยาบาล ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทํา
การ 

(ข) การขอรับคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายใน ๑ วันทําการ 



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 
 

(ค) การขอรับคาทําศพ ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ 
(ง) การขอรับคาทดแทนกรณีไมสามารถทํางานติดตอกันไดเกินสามวัน

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ 
(จ) การขอรับคาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 

๑ วันทําการ 
(ฉ) การขอรับคาทดแทนกรณีทุพพลภาพ ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ 

วันทําการ 
(ช) การขอรับคาทดแทนกรณีตาย ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทํา

การ 
(๒) การพิจารณาคําขอรับเงินทดแทน กรณีนายจางไมมีหนาที่จายเงินสมทบ

กองทุนเงินทดแทน 
(ก) ออกติดตามนายจางและบันทึกขอเท็จจริง ดําเนินการแลวเสร็จ

ภายใน ๑๕ วันทําการ โดยไมรวมระยะเวลาการแจงใหนายจางมาพบพนักงานเจาหนาที ่
(ข) ดําเนินการเพื่อออกคําส่ังพนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการแลวเสร็จ

ภายใน ๗ วันทําการ 
๕.๑๐  การพิจารณาคําขอสมัครเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ นับถัดจากวันที่ได รับแจงผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 

๕.๑๑  การเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงเก่ียวกับขอความที่ไดย่ืนไวตอสํานักงาน
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๓ วันทําการ 

๕.๑๒  ระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการใชบริการทางการแพทย 
(๑) กรณีถูกเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๒ 

วันทําการ 
(๒) กรณีรองเรียนเรื่องคุณภาพการใหบริการทางการแพทยดําเนินการแลว

เสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ 
๕.๑๓  ระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีนายจางตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน

พ.ศ. ๒๕๓๗ ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ กรณีหลักฐานและเอกสารครบถวน 
 
ขอ ๖  ระยะเวลาการดําเนินการตามขอ ๕ ไมรวมระยะเวลาการแจงหรือการ

นําสงทางไปรษณีย 
 
ขอ ๗  ในการใหบริการประชาชนตามระเบียบนี้ กรณีไมสามารถจะดําเนินการได

เนื่องจากพยานหลักฐานไมเพียงพอ ใหเจาหนาที่ของสํานักงานหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
แจงเหตุขัดของและใหคําแนะนําแกผูมาติดตอขอรับบริการในการจัดเตรียมพยานหลักฐานพรอม
ทั้งกําหนดวันและเวลาในการติดตอครั้งตอไป 

 



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 
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ขอ ๘  การใหบริการใดที่มิไดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาไวในระเบียบนี้ใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จําลอง ศรีประสาธน 

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาพร/ปรับปรุง 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 


