
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัต ิ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย 
หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน๑ 

   
 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขปรับปรุงอัตราคาบริการทางการแพทยใหแก
สถานพยาบาลตามมติคณะกรรมการการแพทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกันสังคม 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการการแพทยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑  ใหยกเลิกความใน (๑) ของขอ ๕ แหงประกาศคณะกรรมการการแพทย

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑ
และอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการ
ทํางาน ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) เหมาจายตามจํานวนผูประกันตนที่มีช่ือตามทะเบียนที่สํานักงานไดกําหนด
ไวใหแกสถานพยาบาลและมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ในอัตราหนึ่งพันสี่รอยสี่บาทตอผูประกันตนหนึ่งคนภายในระยะหนึ่งป 

สํานักงานจะจายคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากอัตรา
ตามวรรคหนึ่งในอัตราสี่รอยหาสิบเจ็ดบาทสําหรับสถานพยาบาลที่ตองรับภาระกรณีโรคที่มีภาระ
เส่ียงตามอัตราการใชบริการทางการแพทยของผูประกันตน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขแนบทาย
ประกาศฉบับนี ้

สถานพยาบาลใดที่ไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital 
Accreditation - HA) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จะไดรับคาบริการทาง
การแพทยเพ่ิมขึ้นจากอัตราตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ในอัตราเจ็ดสิบเจ็ดบาทตอผูประกันตน
หนึ่งคนภายในระยะเวลาหนึ่งป ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขแนบทายประกาศฉบับนี้ 

นอกจากเงินคาบริการทางการแพทยที่จายตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรค
สามแลวสํานักงานจะจายเงินคาบริการทางการแพทยเพ่ิมใหแกสถานพยาบาลในอัตราหนึ่งรอย
บาทตอผูประกันตนหนึ่งคนตอหนึ่งป ตามอัตราการใชบริการทางการแพทยของผูประกันตนตาม
หลักเกณฑและอัตราแนบทายประกาศฉบับนี้” 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง/หนา ๓๐/๓๐ ธันวาคม 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 ๒  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตน
ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จรัส  สุวรรณเวลา 

ประธานกรรมการการแพทย 



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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  หลักเกณฑและเง่ือนไขการจายเงินคาบริการทางการแพทยตามภาระเสี่ยง 
๒.  หลักเกณฑและเง่ือนไขการจายเงินคาบริการทางการแพทยแกสถานพยาบาล

ที่ไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation - HA) 
๓.  หลักเกณฑและอัตราการจายคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาล

ตามอัตราการใชบริการทางการแพทยของผูประกันตน 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๖ มกราคม ๒๕๕๒ 

 


