
 

 
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญตัิประกนัสังคม 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์และจ านวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
                                                                     
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุงหลกัเกณฑ์และจ านวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทยใ์น
กรณีผูป้ระกันตนไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอ่ืนนอกจากสถานพยาบาลท่ีส านักงาน
ประกนัสังคมก าหนดให้ส าหรับผูป้ระกนัตน  และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกนัสังคมด้วย
แลว้ 
 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๒)  มาตรา  ๕๙  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบญัญัติ
ประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  คณะกรรมการการแพทยจึ์งออกประกาศไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้  ๑  ให้ยกเลิกประกาศส านกังานประกนัสังคม  เร่ือง  ก าหนดจ านวนเงินทดแทนค่าบริการทาง 
การแพทย ์ ลงวนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานประกนัสังคม  เร่ือง  
ก าหนดจ านวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย ์ (ฉบบัท่ี  ๒)  ลงวนัท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 ขอ้  ๒  ในประกาศน้ี 
  “ส านกังาน”  หมายถึง  ส านกังานประกนัสังคม  ส านกังานประกนัสังคมเขตพื้นท่ี  ส านกังาน
ประกนัสังคมจงัหวดั  หรือส านกังานประกนัสังคมจงัหวดัสาขา  แลว้แต่กรณี 
  “บตัรรับรองสิทธิ”  หมายถึง  บตัรรับรองสิทธิเพื่อการรักษาพยาบาลท่ีส านกังานออกให้แก่
ผูป้ระกนัตน 
  “สถานพยาบาล”  หมายถึง  สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
  “ปี”  หมายถึง  ปีปฏิทิน 
  “แพทย”์  หมายถึง  ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพเวชกรรม 
  “ประสบอนัตราย”  หมายถึง  การพบกบัเหตุการณ์หรืออุบติัเหตุท่ีท าใหบ้าดเจบ็อนัอาจ 
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
  “เจ็บป่วยฉุกเฉิน”  หมายถึง  โรคหรืออาการของโรคซ่ึงเกิดข้ึนโดยเฉียบพลนัท่ีมีลกัษณะ
รุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติ  หรือจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลเป็นการด่วน 
 



 ขอ้  ๓  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอนัมิใช่เน่ืองจากการท างานและมี
ความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลท่ีส านกังานก าหนดให้ส าหรับ
ผูป้ระกนัตนนั้น  เม่ือผูป้ระกนัตนไดเ้ขา้รับบริการทางการแพทย ์ ณ  สถานพยาบาลอ่ืน  ให้ส านกังานจ่ายเงิน
เป็นค่าบริการทางการแพทยใ์หแ้ก่ผูป้ระกนัตนหรือสถานพยาบาลท่ีใหบ้ริการทางการแพทยแ์ลว้แต่กรณี  ดงัน้ี 
  ๓.๑  กรณจี าเป็นต้องได้รับบริการทางการแพทย์เน่ืองจากประสบอันตราย  จ่ายเป็นค่าบริการ
ทางการแพทยเ์ฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามความจ าเป็น  โดยไม่จ  ากดัจ านวนคร้ังท่ีเขา้รับบริการทาง
การแพทยต์ามประเภทและอตัรา  ดงัน้ี 
   ๓.๑.๑  กรณีเขา้รับบริการทางการแพทย ์ ณ  สถานพยาบาลของรัฐ 
    (๑)  ประเภทผูป่้วยนอก  จ่ายใหเ้ท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
    (๒)  ประเภทผูป่้วยใน 
    (ก)  ค่าบริการทางการแพทย ์ ตามจ านวนเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น
ภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชัว่โมง  โดยไม่รวมระยะเวลาในวนัหยุดราชการ  หากมีวนัหยุดราชการ
ในช่วงระยะเวลาไม่เกินเจด็สิบสองชัว่โมงนั้น  ใหรั้บรวมค่าบริการทางการแพทยใ์นวนัหยดุราชการดว้ย 
    (ข)  ค่าหอ้งและค่าอาหารตามจ านวนเท่าท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกินวนัละเจ็ดร้อย
บาทภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมง  โดยไม่รวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ  หากมี
วนัหยุดราชการในช่วงระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงนั้น  ให้นับรวมค่าบริการทางการแพทย์ใน
วนัหยดุราชการดว้ย 
   ๓.๑.๒  กรณีเขา้รับบริการทางการแพทย ์ ณ  สถานพยาบาลเอกชน 
    (๑)  ประเภทผูป่้วยนอก  ให้ไดรั้บค่าบริการทางการแพทยต์ามจ านวนเท่าท่ี
จ่ายจริงไม่เกินหน่ึงพนับาท  และกรณีท่ีค่าบริการทางการแพทย์เกินหน่ึงพนับาท  ให้จ่ายค่าบริการทาง
การแพทยเ์พิ่มเติมกรณีท่ีไดรั้บการตรวจรักษาตามรายการและอตัราดงัต่อไปน้ี 
    (ก)  การไดรั้บเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด  เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินห้า
ร้อยบาทต่อยนิูต 
    (ข)  สารต่อตา้นพิษจากเช้ือบาดทะยกั  (Tetanus  Antitoxin)  ชนิดท าจาก
มนุษยเ์ท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินส่ีร้อยบาทต่อราย 
    (ค)  ค่าวคัซีน/เซรุ่ม  ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
 -  Rabies  Vaccine  เฉพาะเขม็แรกในอตัราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินสองร้อย          
เกา้สิบบาท 
 -  Rabies  antiserum  -  ERIG  เฉพาะเข็มแรกในอตัราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่
เกินหน่ึงพนับาท 



 -  Rabies  antiserum  -  HRIO  เฉพาะเข็มแรกในอตัราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่
เกินแปดพนับาท  โดยมีขอ้บ่งช้ีขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  ๑)  ทดสอบการแพ้ด้วยเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากม้าได้
ผลบวก 
  หรือ  ๒)  กรณีท่ีมีบาดแผลบริเวณตา 
    (ง)  Ultrasound  เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินหน่ึงพนับาทต่อรายเฉพาะกรณีภาวะ
ฉุกเฉินเฉียบพลนัในช่องทอ้ง  (Acute  abdomen) 
    (จ)  CT-Scan  เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินส่ีพนับาท  หรือ  MRI  เท่าท่ีจ่ายจริงไม่
เกินแปดพนับาทต่อราย  ตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 ๑)  ผูป้ระกนัตนท่ีไดรั้บการตรวจดว้ย  CT-Scan  หรือ 
MRI  แลว้  และไดรั้บการผา่ตดัสมองทนัที  หรือถึงแก่ความตายภายหลงัการตรวจ 
 หรือ  ๒)  ผูป้ระกนัตนไดเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน  และมี
การส่งตรวจเพื่อการวนิิจฉยัวา่มีเส้นในสมองแตก  หรืออุดตนั  โดยมีเหตุผลทางการแพทยป์ระกอบ 
 หรือ  ๓)  ผูป้ระกนัตนไดรั้บการตรวจวินิจฉยัเพื่อการผา่ตดักระดูกสัน
หลงัหรือไขสันหลงัจากแพทยข์องสถานพยาบาลท่ีท าการผา่ตดันั้น 
    (ฉ)  การขูดมดลูก  เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินสองพนัห้าร้อยบาทต่อราย  เฉพาะ
กรณีท่ีมีภาวะตกเลือดหลงัการคลอดหรือภาวะตกเลือดจากการแทง้บุตร 
    (ช)  ค่าฟ้ืนคืนชีพ  (Cardio  Pulmonary  Resuscitation,CPR) 
รวมค่ายาและอุปกรณ์เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินส่ีพนับาทต่อราย 
    (ซ)  กรณีท่ีมีการสังเกตอาการในห้องสังเกตอาการตั้งแต่สามชัว่โมงข้ึนไป
ใหจ่้ายค่าบริการทางการแพทยใ์นอตัราเท่าท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกินสองร้อยบาทต่อราย 
 (๒)  ประเภทผู ้ป่วยใน  ให้ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามความจ าเป็นภายในระยะเวลาไม่เกินสิบสองชั่วโมง  โดยไม่รวมระยะเวลาใน
วนัหยุดราชการ  หากมีวนัหยุดราชการในช่วงระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชัว่โมงนั้น  ให้นบัรวมค่าบริการ
ทางการแพทยใ์นวนัหยดุราชการดว้ย  ตามประเภทและอตัราดงัน้ี 
     (ก)  ค่ารักษาพยาบาลกรณีไม่ได้รักษาในห้อง  ICU  ตามจ านวน
เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินวนัละสองพนับาท 
     (ข)  ค่าห้องและค่าอาหาร  ตามจ านวนเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินวนัละ
เจด็ร้อยบาท 
     (ค)  ค่าหอ้ง  ค่าอาหาร  ค่ารักษาพยาบาล  กรณีท่ีรักษาในหอ้ง  ICU  
เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินวนัละส่ีพนัหา้ร้อยบาท 



     (ง)  กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องผ่าตัดใหญ่  ก าหนดอัตราตาม
ระยะเวลาการผา่ตดั  ดงัน้ี 
 ๑)  ค่าผ่าตดัไม่เกินหน่ึงชั่วโมง  เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินคร้ังละ
แปดพนับาท 
 ๒)  ค่าผ่าตดัเกินหน่ึงชัว่โมงแต่ไม่เกินสองชัว่โมง  เท่าท่ีจ่าย
จริงไม่เกินคร้ังละหน่ึงหม่ืนสองพนับาท 
 ๓)  ค่าผา่ตดัเกินสองชัว่โมงข้ึนไป  เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินคร้ังละ
หน่ึงหม่ืนหกพนับาท 
     (จ)  ค่าฟ้ืนคืนชีพ  (Cardio  Pulmonary  Resuscitation,CPR) รวม
ค่ายาและอุปกรณ์เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินส่ีพนับาทต่อราย 
     (ฉ)  ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการและ/หรือเอกซ์เรย ์ ตามจ านวน
เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินหน่ึงพนับาทต่อราย 
     (ช)  ค่าตรวจวนิิจฉยัพิเศษจ่ายตามรายการและอตัราดงัต่อไปน้ี 
  ๑)  ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ  (EKG,ECG)  ตามจ านวนเท่าท่ี
จ่ายจริงไม่เกินสามร้อยบาทต่อราย 
      ๒)  ตรวจหัวใจด้วยค ล่ืน เ สียงสะท้อนความ ถ่ี สู ง 
(Echocardiography)  ตามจ านวนเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินหน่ึงพนัหา้ร้อยบาทต่อราย 
      ๓)  ตรวจคล่ืนสมอง  (Electro – encephalography, EEG) 
ตามจ านวนเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินสามร้อยหา้สิบบาทต่อราย 
      ๔)  ตรวจ  Ultrasound  ตามจ านวนเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน
หน่ึงพนับาทต่อราย 
      ๕)  ค่าสวนเส้นเลือดหัวใจและเอกซ์เรย์  (Coromary 
Angiography,CAG)  ตามจ านวนเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินหน่ึงหม่ืนหา้พนับาทต่อราย 
      ๖)  ค่าส่องกลอ้ง  (Endoscopy)  ยกเวน้  Proctoscopy  ตาม
จ านวนเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินหน่ึงพนัหา้ร้อยบาทต่อราย 
      ๗)  ค่าตรวจ  Intravenous  Pyelography,IVP  ตามจ านวน
เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินหน่ึงพนัหา้ร้อยบาทต่อราย 
      ๘)  CT-Scan  ตามจ านวนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินส่ีพัน
บาทหรือ  MRI  ตามจ านวนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินแปดพนับาทต่อราย  ตามหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัการท า  
CT-Scan  หรือ  MRI  ของการรับบริการประเภทผูป่้วยนอก 



  ๓.๒  กรณจี าเป็นต้องได้รับบริการทางการแพทย์เน่ืองจากเจ็บป่วยฉุกเฉิน  จ่ายเงินค่าบริการ
ทางการแพทยใ์หปี้ละไม่เกินสองคร้ังตามประเภทและอตัรา  ดงัน้ี 
   ๓.๒.๑  กรณีเขา้รับบริการทางการแพทย ์ ณ  สถานพยาบาลของรัฐจ่ายตามประเภท
และอตัราท่ีก าหนดในขอ้  ๓.๑.๑  (๑)  และ  (๒)  ของประกาศน้ี 
   ๓.๒.๒  กรณีเขา้รับบริการทางการแพทย ์ ณ  สถานพยาบาลเอกชนจ่ายตามประเภท
และอตัราท่ีก าหนดในขอ้  ๓.๑.๒  (๑)  และ  (๒)  ของประกาศน้ี 
 
  ขอ้  ๔  กรณีผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบแก่กองทุนประกนัสังคมจนก่อให้เกิดสิทธิในการ
รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน  และส านกังานยงัไม่ได้
ออกบัตรรับรองสิทธิให้แก่ผู ้ประกันตนนั้ น  ให้ส านักงานจ่ายเงินเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่
ผูป้ระกนัตนหรือสถานพยาบาล  ดงัน้ี 
   ๔.๑  กรณีเขา้รับบริการทางการแพทยเ์พราะประสบอนัตรายให้จ่ายตามหลกัเกณฑ์
และอตัราท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  ๓.๑  ของประกาศน้ี 
   ๔.๒  กรณีเขา้รับบริการทางการแพทยเ์พราะเจ็บป่วยให้จ่ายตามหลกัเกณฑ์และ
อตัราท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  ๓.๒  ของประกาศน้ี 
  ขอ้  ๕  นอกจากเงินค่าบริการทางการแพทยต์ามท่ีก าหนดในขอ้  ๓  และขอ้  ๔  ของประกาศ
น้ีแลว้ส านกังานจะจ่ายเงินเป็นค่าพาหนะให้แก่ผูป้ระกนัตนหรือสถานพยาบาล  กรณีผูป้ระกนัตนไดเ้ขา้รับ
บริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลอ่ืน  และสถานพยาบาลนั้นมีความจ าเป็นต้องรับหรือส่งตัว
ผูป้ระกันตนไปเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาพยาบาลต่อ  ณ  สถานพยาบาลอีกแห่งหน่ึงซ่ึงมิใช่
สถานพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิตามอตัรา  ดงัน้ี 
  ๕.๑  การรับหรือส่งตวัผูป้ระกันตนระหว่างสถานพยาบาลซ่ึงตั้งอยู่ในเขตท้องท่ีจงัหวดั
เดียวกนั 
   ๕.๑.๑  กรณีใชร้ถพยาบาลหรือเรือพยาบาลตามจ านวนเท่าท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกินห้า
ร้อยบาท 
   ๕.๑.๒  กรณีใชพ้าหนะรับจา้งหรือพาหนะส่วนบุคคลหรือพาหนะอ่ืนๆ  เหมาจ่าย
ในอตัราสามร้อยบาท 
  ๕.๒  การรับหรือส่งตวัผูป้ระกนัตนไปยงัสถานพยาบาลซ่ึงตั้งอยู่ในเขตทอ้งท่ีจงัหวดัอ่ืน  
นอกจากจะจ่ายเงินเป็นค่าพาหนะตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  ๕.๑  แลว้  ส านกังานจะจ่ายเงิน
เพิ่มให้อีกในอตัรากิโลเมตรละหกบาท  โดยค านวณจ่ายตามระยะทางของกรมทางหลวงในทางสั้ นและ
ทางตรง 
 



  ขอ้  ๖  เม่ือผูป้ระกนัตนไดเ้ขา้รับบริการทางการแพทย ์ ณ  สถานพยาบาลตามขอ้  ๓  และ  ๔
ของประกาศน้ีใหผู้ป้ระกนัตนหรือสถานพยาบาลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ  ดงัน้ี 
   ๖.๑  กรณีการเขา้รับบริการทางการแพทยต์ามขอ้  ๓  ให้แจง้สถานพยาบาลท่ีมีช่ือ
ปรากฏในบตัรรับรองสิทธิทราบโดยเร็ว  เม่ือสถานพยาบาลไดรั้บแจง้แลว้ใหส้ถานพยาบาลมีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
    ๖.๑.๑  กรณีเคล่ือนยา้ยผูป้ระกนัตนท่ีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย  ไดใ้ห้
สถานพยาบาลท่ีมีช่ือปรากฏในบตัรรับรองสิทธิรับผิดชอบในการให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตนนบั
แต่เวลาท่ีไดรั้บแจง้เป็นตน้ไป  รวมทั้งค่าพาหนะในการเคล่ือนยา้ยผูป้ระกนัตนดว้ย 
    ๖.๑.๒  กรณีเคล่ือนยา้ยผูป้ระกนัตนท่ีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยไม่ได ้ 
ใหส้ถานพยาบาลท่ีมีช่ือปรากฏในบตัรรับรองสิทธิมีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
    (๑)  รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการให้บริการทางการแพทยข์องสถานพยาบาล
อ่ืนเฉพาะในส่วนท่ีเกินกวา่อตัราค่าบริการทางการแพทยท่ี์ก าหนดในขอ้  ๓.๑  และขอ้  ๓.๒  ของประกาศน้ี  
นบัแต่เวลาท่ีไดรั้บแจง้จนถึงเวลาท่ีครบเจด็สิบสองชัว่โมง 
    (๒)  รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการทางการแพทยข์องสถานพยาบาล
อ่ืนในช่วงระยะเวลาการให้บริการทางการแพทยท่ี์ล่วงพน้จากระยะเวลาเจ็ดสิบสองชัว่โมงตาม  (๑)  หรือนบั
แต่เวลาท่ีไดรั้บแจง้  กรณีแจง้ให้สถานพยาบาลทราบในช่วงระยะเวลาภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลาเจด็
สิบสองชัว่โมงตาม  (๑)   
   ๖.๒  กรณีเขา้รับบริการทางการแพทยต์ามขอ้  ๔  ให้แจง้ส านกังานทราบโดยเร็ว  
เม่ือส านกังานไดรั้บแจง้แลว้  ใหส้ านกังานมีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
   ๖.๒.๑  ก าหนดสถานพยาบาลให้แก่ผูป้ระกันตนเพื่อไปใช้บริการทาง
การแพทยต่์อไป 
    ๖.๒.๒  จ่ายค่าบริการทางการแพทยต์ามหลกัเกณฑ์และอตัราท่ีก าหนดไว้
ในประกาศน้ี  ในช่วงระยะเวลาก่อนเวลาท่ีไดรั้บแจง้แต่ไม่เกินก าหนดระยะเวลาเจด็สิบสองชัว่โมง 
    ๖.๒.๓  จ่ายค่าบริการทางการแพทยต์ามหลกัเกณฑ์และอตัราท่ีก าหนดไว้
ในประกาศน้ีในช่วงระยะเวลาภายหลงัจากเวลาท่ีไดรั้บแจง้จนถึงเวลาท่ีสถานพยาบาลไดจ้  าหน่ายผูป้ระกนัตน
ออกจากสถานพยาบาลในการใหบ้ริการทางการแพทยค์ร้ังนั้นตามหลกัวชิาทางการแพทย ์
 
  ขอ้  ๗  ในกรณีท่ีส านักงานเห็นว่าผูป้ระกนัตนมีสิทธิท่ีจะได้รับค่าบริการทางการแพทย์
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  ให้ส านกังานพิจารณาจ่ายให้แก่ผูป้ระกนัตนหรือสถานพยาบาลตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการการแพทย ์
 



  ข้อ  ๘  ผู ้ใดมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศส านักงาน
ประกนัสังคม  เร่ือง  ก าหนดจ านวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย ์ ลงวนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานประกนัสังคม  เร่ือง  ก าหนดจ านวนเงินทดแทนค่าบริการทางการ
แพทย ์ (ฉบบัท่ี  ๒)  ลงวนัท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบัอยูเ่พียงใดก็ให้มี
สิทธิไดรั้บเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทยน์ั้นต่อไปจนครบตามสิทธิ 
 
  ขอ้  ๙   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   ๑๓   เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๔๘   เป็นตน้ไป 
 
     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 
                   ฉนัทกรณ์  ชุติด ารง 
         (นายแพทย์ฉันทกรณ์  ชุติด ารง) 
           ประธานกรรมการการแพทย์ 
 
 
 
 
 


