
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย 

หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน 
   

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน

ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานเพื่อเพ่ิมสิทธิประโยชน
ใหแกผูประกนัตนซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน คณะกรรมการ
การแพทย จึงไดมีมติใหแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานซึ่งคณะกรรมการประกันสงัคมไดใหความ
เห็นชอบแลว 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญตัิ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการการแพทยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศสาํนักงานประกนัสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน

ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๓๙ 

(๒) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน (ฉบับที ่๒) ลงวันที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๔๐ 

(๓) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน (ฉบับที ่๓) ลงวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๔๐ 

(๔) ประกาศสาํนักงานประกนัสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน (ฉบับที ่๔) ลงวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๔๐ 

(๕) ประกาศสาํนักงานประกนัสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน (ฉบับที ่๕) ลงวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๐ 

(๖) ประกาศสาํนักงานประกนัสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บอันมิใชเนื่องจากการทํางาน (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๔๑ 



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 
 

(๗) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน (ฉบับที ่๗) ลงวันที่ ๕ 
ตุลาคม ๒๕๔๑ 

(๘) ประกาศสาํนักงานประกนัสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน (ฉบับที ่๘) ลงวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๔๑ 

(๙) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน (ฉบับที ่๙) ลงวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๔๒ 

(๑๐) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสาํหรับ
ประโยชนทดแทนในกรณปีระสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน (ฉบับที่ ๑๐) 
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

(๑๑) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสาํหรับ
ประโยชนทดแทนในกรณปีระสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน (ฉบับที่ ๑๑) 
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ 

 
ขอ ๒  ในประกาศนี ้
“สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม 
“ป” หมายความวา ปปฏิทิน 
 

หมวด ๑ 
การจายเงินคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาล 

   
 
ขอ ๓  ในกรณีที่ผูประกันตนประสบอนัตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการ

ทํางานใหผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลที่สํานักงานกําหนดให
ผูประกันตนผูนั้นมีสิทธไิปรบับริการทางการแพทย 

 
ขอ ๔  ใหผูประกันตนมีสิทธไิดรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตาม

ขอ ๓ ดังนี ้
(๑) ใหไดรับการตรวจวินิจฉยัโรคและบาํบดัทางการแพทยจนสิ้นสุดการรักษา 
(๒) ใหไดรับบริการการกินอยูและการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลสําหรับ

คนไขใน 
(๓) ใหไดรับยาและเวชภัณฑที่มีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานบญัชียาหลัก

แหงชาต ิ



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 
 

(๔) ใหไดรับการจัดสงตอเพ่ือการรักษาระหวางสถานพยาบาล 
(๕) ใหไดรับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยมีการใหสุขศึกษาและ

ภูมิคุมกันโรคตามโครงการแหงชาต ิ
 
ขอ ๕  ใหสํานกังานจายคาบริการทางการแพทยแกสถานพยาบาลตามขอ ๓ ที่มี

หนาที่ในการใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนในอัตราดังนี ้
(๑) เหมาจายตามจาํนวนผูประกันตนที่มช่ืีอตามทะเบียนที่สํานักงานไดกําหนดไวใหแก
สถานพยาบาลและมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ในอัตราหนึ่งพันสองรอยแปดสิบสีบ่าทตอผูประกันตนหนึ่งคนภายใน
ระยะเวลาหนึ่งป๑ 

สํานักงานจะจายคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากอัตรา
ตามวรรคหนึ่งในอัตราสองรอยสิบเอ็ดบาท สําหรับสถานพยาบาลที่ตองรับภาระกรณีโรคที่มีภาระ
เส่ียงตามอัตราการใชบริการทางการแพทยของผูประกันตน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขแนบทาย
ประกาศฉบับนี้๒ 

เงินคาบริการทางการแพทยที่จายตามวรรคหนึ่งแลว สํานักงานจะจายเงิน
คาบริการทางการแพทยเพ่ิมใหแกสถานพยาบาลในอตัราหนึ่งรอยบาทตอผูประกันตนหนึ่งคนตอ
หนึ่งป ตามอตัราการใชบริการทางการแพทยของผูประกันตนตามหลักเกณฑและอัตราทาย
ประกาศนี ้

วรรคสี่๓  (ยกเลิก) 
กรณีผูประกันตนไดจายเงินสมทบแกกองทุนประกันสังคมจนกอใหเกิดสิทธิใน

การรับประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน และ
สํานักงานประกันสังคมยังไมไดกําหนดสถานพยาบาลใหแกผูประกันตนนั้น ใหสํานักงาน
ประกันสังคมจายเงินคาบรกิารทันตกรรมเทาที่จายจรงิตามความจําเปน แตไมเกินสองรอยบาทตอ

                                                 
๑ ขอ ๕ (๑) วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ 

๒ ขอ ๕  (๑) วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทยตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ 

๓ ขอ ๕ (๑) วรรคสี่ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานกรณีทันตกรรม ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ 



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 
 

ครั้งและไมเกินสี่รอยบาทตอปใหแกผูประกันตน สําหรับการถอนฟน การอุดฟน การขูดหินปูน 
และการใสฟนเทียมบางสวนชนิดถอดไดฐานอคริลิก๔ 

(๒) สําหรับการรักษาพยาบาลโดยแพทยผูเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง ใหจายตาม
อัตรา ดังนี ้

(ก) กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาการรักษาไมเกินหกสิบวัน 
๑) การฟอกโลหิต (Hemodialysis) ใหจายคารักษาพยาบาลเทาที่จาย

จริงตามความจําเปน แตไมเกินครั้งละสามพันบาท 
๒) การลางไตทางชองทอง (Peritoneal Dialysis) ใหจายคา

รักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปน แตไมเกินวันละหารอยบาท 
(ข) การใหเคมีบําบัด (Chemotherapy) และหรือรังสีรักษา 

(Radiotherapy) ในผูปวยโรคมะเร็ง ใหจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปน แต
ไมเกินสามหมืน่บาทตอรายตอป 

(ค) การผาตดัหัวใจแบบเปด (Open Heart Surgery) ใหจายคา
รักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินหนึ่งแสนบาทตอราย 

(ง) การผาตัดใสอวัยวะเทียมหรืออุปกรณในการบําบัดรกัษาโรคภายใน
รางกาย (Implantation of Prosthesis and Instrumentation) ใหเหมาจายเปนคาวัสดตุาม
อัตราที่กําหนดไวในบัญชี ประเภทและอัตราคาอวัยวะเทยีมและอุปกรณในการบําบดัรักษาโรค
แนบทายประกาศนี ้

(จ) การผาตดัสมอง ใหจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปน 
ดังนี ้

๑) ไดรับการผาตดัเปดกะโหลกศีรษะเพือ่รักษาโรคเกีย่วกับเยื่อหุม
สมองหรือสมอง ยกเวนการเจาะรูกะโหลกศีรษะ (Burr Hole Operation) ไมเกินหนึ่งหมื่นหาพัน
บาทตอราย 

๒) ไดรับการผาตดัเปดกะโหลกศีรษะเพือ่รักษาโรคเกีย่วกับเยื่อหุม
สมองหรือสมองและมีโรคแทรกซอน เชน มีการตดิเชื้อในกะโหลกศีรษะซึ่งสามารถพิสูจนได ปอด
อักเสบ ไตวายเฉียบพลัน เปนตน ไมเกินสามหมื่นบาทตอราย 

๓) ไดรับการผาตดัถึงในเนือ้สมองและผูปวยไมรูสึกตัวนานเกนิสิบหา
วันไมเกินสามหมื่นบาทตอราย 

๔) ไดรับการผาตดัเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมอง และตองใชอุปกรณ
พิเศษไมเกินสามหมื่นบาทตอราย 

                                                 
๔ ขอ ๕ วรรคหา เพ่ิมโดยประกาศประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน กรณทีันตกรรม (ฉบับที่ ๒) ลงวนัที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 



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 
 

(ฉ) การผาตดัหัวใจในโรคเลอืดหัวใจตีบ (Coronary Bypass) ใหจายคา
รักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปน แตไมเกินหนึ่งแสนบาทตอราย 

(ช) การรักษาโรคลิ้นหัวใจโดยใชสายบอลลูนผานทางผิวหนัง 
(Percutaneous Balloon Valvuloplasty) ใหจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจาํ
เปน แตไมเกินสองหมื่นบาทตอราย 

(ซ) คายาในการรักษาผูประกันตนที่เจบ็ปวยดวยโรค Cryptococcal 
Meningitis ใหจายเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาทตอราย 

(ฌ) การรักษาผูประกันตนทีเ่จ็บปวยโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจ 
๑) กรณีการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยการใชบอลลูน (Balloon) 

อยางเดียว ใหจายเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินครั้งละสามหมื่นบาท ใหมีสิทธิไดรับไม
เกินสองครั้ง 

๒) กรณีการขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยการใชหัวกรอ (PTCA) ให
จายเทาที่จายจริงตามความจําเปน แตไมเกินครั้งละส่ีหมื่นบาท ใหมสิีทธิไดรับไมเกินสองครั้ง และ
สําหรับกรณีที่ตองใสอุปกรณ Stent ใหจายในอตัราอันละสองหมื่นหาพันบาท ใหมสิีทธิไดรับครั้ง
ละไมเกินสองอัน 

(ญ) การปดรูร่ัวผนังก้ันหัวใจหองบน (ASD) ทางสายสวนหัวใจโดยใช 
AmplatzerTM Septal Occluder ในสถานพยาบาลทีม่ีบริการพิเศษและโดยแพทยผูเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง ใหจายคารักษาและคาอุปกรณการรักษาเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินหนึ่ง
แสนบาท ตอราย 

(๓) สําหรับการทําหมัน ใหจายบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงตามความจํา
เปน ดังนี ้

(ก) กรณีการทําหมันชาย ไมเกินหารอยบาทตอราย 
(ข) กรณีการทําหมันหญิง ไมเกินหนึ่งพันบาทตอราย 

 
หมวด ๒ 

การจายคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบดัรักษาโรค 
ใหแกผูประกนัตนหรือสถานพยาบาล 

   
 
ขอ ๖  ใหสํานกังานจายคาอุปกรณหรืออวัยวะเทียมเทาที่จายจริงตามความจํา

เปนใหแกผูประกันตนหรือสถานพยาบาล ในกรณีที่ผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอัน
มิใชเนื่องจากการทํางานและไดสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางสวนแตไมเขาขายการ
เปนผูทุพพลภาพตามบญัชีประเภทและอัตราคาอวัยวะเทยีมและอุปกรณในการบําบดัรักษาโรค
กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางสวนแนบทายประกาศนี ้

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗  ผูประกันตนทีไ่ดอุปกรณหรืออวัยวะเทียมจากสถานพยาบาล ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน บริษัททีผ่ลิตอุปกรณหรืออวัยวะเทียม รานที่ทําหรือจําหนายอปุกรณหรือ
อวัยวะเทียม ใหนําใบเสร็จรับเงินมาขอรับเงินคืนจากสํานักงาน 

 
หมวด ๓ 

การประสบอนัตรายหรือเจบ็ปวยซึ่งไมมสิีทธิไดรับบรกิารทางการแพทย 
   

 
ขอ ๘  ผูประกันตนซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน

ดวยเหตุหรือกลุมโรคและบริการดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย คือ 
(๑) โรคจติ ยกเวนกรณีเฉียบพลันซึ่งตองทําการรักษาในทันทีและระยะเวลาใน

การรักษาไมเกินสิบหาวนั 
(๒) โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใชสารเสพติดตามกฎหมายวา

ดวยยาเสพตดิ 
(๓) โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไขในเกิน

หนึ่งรอยแปดสิบวันในหนึ่งป 
(๔)๕ การบาํบดัทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง ยกเวน กรณีเจ็บปวยดวยโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทายใหมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทยโดยการบาํบดัทดแทนไตดวยวิธีการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ดวยวิธกีารลางชองทองดวยน้ํายาอยางถาวร (Chronic 
Peritoneal Dialysis) และดวยวิธีการปลกูถายไต (Kidney Transplantation) ตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไขและอตัราแนบทายประกาศนี ้

(๕) การกระทาํใดๆ เพ่ือความสวยงามโดยไมมีขอบงช้ีทางการแพทย 
(๖) การรักษาที่ยังอยูในระหวางการคนควาทดลอง 

(๗) การรักษาภาวะมบีุตรยาก 
(๘) การตรวจเนื้อเย่ือเพ่ือการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเวนการตรวจเนือ้เย่ือเพ่ือ

การปลูกถายไขกระดูกของผูประกันตน ใหจายคาตรวจเนื้อเย้ือเทาที่จายจริงตามความจําเปนแต
ไมเกินเจ็ดพนับาทตอรายตามหลักเกณฑและเง่ือนไข แนบทายประกาศนี ้

(๙) การตรวจใดๆ ที่เกินกวาความจาํเปนในการรักษาโรคนั้น 
(๑๐) การผาตดัเปลี่ยนอวัยวะ ยกเวน 

(ก) การปลูกถายไขกระดูก ใหจายคาบริการทางการแพทยเหมาจายใน
อัตราเจ็ดแสนหาหมื่นบาทตอราย แกสถานพยาบาลที่ใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนจน
ส้ินสุดกระบวนการปลูกถายไขกระดูกโดยจะตองเปนสถานพยาบาลทีค่ณะกรรมการการแพทย

                                                 
๕ ขอ ๘ (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญตัิประกันสังคม 
เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยอันมิใช
เนื่องจากการทํางาน กรณีบาํบดัทดแทนไต ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รับรองและไดทําความตกลงไวกับสํานักงานในการใหบรกิารทางการแพทยแกผูประกันตนกรณี
การปลูกถายไขกระดูก ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขแนบทายประกาศนี ้

(ข) การผาตดัเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยใหเหมาจายคาบริการทางการ
แพทยแกสถานพยาบาลสองหมื่นบาทและใหศนูยดวงตาสภากาชาดไทยหาพันบาทตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขแนบทายประกาศนี ้

(๑๑) การเปลีย่นเพศ 
(๑๒) การผสมเทียม 
(๑๓) การบรกิารระหวางรักษาตัวแบบพกัฟน 

(๑๔)๖ ทันตกรรม ยกเวนการถอนฟน อุดฟน และขูดหนิปูน ใหผูประกนัตนมีสิทธิไดรับคาบริการ
ทางการแพทยเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินสองรอยหาสิบบาทตอครั้ง และไมเกินหา
รอยบาทตอป กรณีใสฟนเทียมชนิดถอดไดฐานอคริลิก ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาบริการทาง
การแพทยและคาฟนเทียมเทาที่จายจริงตามความจาํเปนในวงเงินไมเกินหนึ่งพันสี่รอยบาท 
ภายในระยะเวลาหาป นับแตวันที่ใสฟนเทยีมชนิดถอดไดฐานอคริลิกนั้น ตามหลักเกณฑดังนี ้

๑) ๑ – ๕ ซี่ เทาที่จายจริงตามความจาํเปนในวงเงินไมเกินหนึ่งพันสองรอย
บาท 

๒) มากกวา ๕ ซี่ เทาที่จายจริงตามความจําเปนในวงเงินไมเกินหนึ่งพันสี่
รอยบาท 

(๑๕) แวนตา 
 
ขอ ๙  คาใชจายสําหรับการเขารับบริการทางการแพทยของผูประกันตนกอนวนัที่

ประกาศนี้ใชบงัคับ และผูประกันตนซึ่งไดรับการผาตดัใสอวัยวะเทียมหรืออุปกรณในการ
บําบัดรักษาโรคภายในรางกายหรือไดอุปกรณหรืออวัยวะเทียมกรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
หรืออวัยวะบางสวน กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับใหมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเปนคาบริการ
ทางการแพทย คาอวัยวะเทียมและคาอุปกรณตามประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง 
หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณปีระสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใช
เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแกไขเพิ่มเติมตอไปจนครบตามสทิธ ิ

 
ขอ ๑๐  ใหเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรักษาการตามประกาศฉบับนี ้
 
ขอ ๑๑๗  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปน

ตนไป 
 

                                                 
๖ ขอ ๘ (๑๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย ตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ
เจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานกรณีฑันตกรรม ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๒๒ ง/หนา ๕๔/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ฉันทกรณ  ชุตดิํารง 
ประธานกรรมการการแพทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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. หลักเกณฑ เง่ือนไข การจายเงินคาบรกิารทางการแพทยตามภาระเสี่ยง๘ 
๒. บัญชีประเภทและอตัราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรกัษาโรค 
๓. บัญชีประเภทและอตัราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรกัษาโรค กรณสูีญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางสวน๙ 
๔. หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราการบริการทางการแพทยโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 
(Hemodialysis) 
๕. หลักเกณฑและเง่ือนไขการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา 
๖. หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราการบริการทางการแพทยโดยการบาํบัดทดแทนไต๑๐ 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๘ หลักเกณฑ เง่ือนไข การจายเงินคาบริการทางการแพทยตามภาระเสีย่ง แกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
สําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยอันมิใชเนื่องจากการทาํงาน ลงวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
๙ ขอ ๖ บัญชีประเภทและอัตราคาอวัยวะเทยีมและอุปกรณในการบําบดัรักษาโรค กรณีสูญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางสวน แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย 
ตามพระราชบญัญัตปิระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยอันมิใชเนือ่งจากการทํางานกรณีฑันตกรรม ลงวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย ตามพระราชบญัญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานกรณฑัีนตกรรม ลงวันที่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 
๑๐ หลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราการบริการทางการแพทยโดยการบาํบดัทดแทนไต เพ่ิมโดย
ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตรา
สําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยอันมิใชเนื่องจากการทาํงาน กรณี
บําบัดทดแทนไต ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
การแพทยตามพระราชบัญญัติประกนัสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทน
ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน กรณีบําบัดทดแทนไต ลงวันที ่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตรา
สําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยอันมิใชเนื่องจากการทาํงาน กรณี
บําบัดทดแทนไต ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗๑๑ 
 
ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตรา
สําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยอันมิใชเนื่องจากการทาํงาน กรณี
บําบัดทดแทนไต ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘๑๒ 
 
ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
สําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยอันมิใชเนื่องจากการทาํงาน ลงวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗๑๓ 
 
ประกาศคณะกรรมการการแพทย ตามพระราชบัญญตัปิระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เร่ือง 
หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณปีระสบอันตราย หรือเจ็บปวยอันมิใช
เนื่องจากการทํางานกรณีฑันตกรรม ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘๑๔ 
 
ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เร่ือง 
หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณปีระสบอันตราย หรือเจ็บปวยอันมิใช
เนื่องจากการทํางาน กรณีทันตกรรม (ฉบบัที่ ๒) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙๑๕ 
 
ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เร่ือง 
หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณปีระสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใช
เนื่องจากการทํางานกรณีทนัตกรรม ลงวันที่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๔๙๑๖ 
 
ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตรา
สําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยอันมิใชเนื่องจากการทาํงาน ลงวันที่ 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๐๑๗ 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง/หนา ๘๗/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๙๐ ง/หนา ๑๗/๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔ ง/หนา ๒๒/๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๓๔ ง/หนา ๕๖/๘ มีนาคม ๒๕๔๙ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง/หนา ๑๓/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง/หนา ๒๘/๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๖๕ ง/หนา ๕๐/๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มยุรี/พิมพ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
จีระ/สุนันทา/ตรวจ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
A+B 

 
ปฐมพร/อัปเดท 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 


