
 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม   

พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

เรื่อง   หลักเกณฑและอัตราสําหรบัประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  

ตามมติคณะกรรมการการแพทย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๕  (๒)  และมาตรา  ๗๐  แหงพระราชบัญญัติ 

ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  คณะกรรมการการแพทยจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

  (๑)  ประกาศสํานักงานประกันสังคม  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑในกรณีทุพพลภาพ   

ลงวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๓๖ 

    (๒)  ประกาศสํานักงานประกันสังคม  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ  อัตราและวิธีการ 

จายคาตอบแทนใหแกแพทยในการตรวจรางกายผูประกันตนกรณีทุพพลภาพ  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ลงวันที่   

๙  สิงหาคม  ๒๕๓๖ 

  (๓)  ประกาศสํานักงานประกันสังคม  เรื่อง  ประเภทและอัตราคาอวัยวะเทียม 

และอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคกรณีทุพพลภาพ  ลงวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๓๙ 

  (๔)  ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

ขอ  ๒  ในประกาศนี้   

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการการแพทย 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง  คณะอนุกรรมการพิจารณาประโยชนทดแทนในคณะกรรมการ

การแพทย  หรือคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดในคณะกรรมการประกันสังคมแลวแตกรณี 

“แพทย”  หมายถึง  แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งท่ีขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานประกันสังคมหรือ 

ผูที่คณะกรรมการการแพทยมอบหมายเพ่ือพิจารณากรณีทุพพลภาพ   



 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

“สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักงานประกันสังคม  สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  

หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาแลวแตกรณี 

“สถานพยาบาล”  หมายถึง  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

“ผูประกันตน”  หมายถึง  ผูที่จายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓   

ขอ  ๓  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

ขอ  ๔  ใหผูอํานวยการสํานักจัดระบบบริการทางการแพทยมีอํานาจในการตีความวินิจฉัยปญหา  

และกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนตามประกาศนี้ 

ขอ  ๕  ใหเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรักษาการตามประกาศนี้ 

 

หมวด  ๑ 

การพิจารณาวนิิจฉัย 
 

 

ขอ  ๖  ผูประกันตนซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานเปนเหตุให

สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะอยางถาวร  หรือสูญเสียสภาวะปกติทางจิตใจอยางถาวร  

และไดรับประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอยางถาวรตั้งแตรอยละหาสิบขึ้นไปของสมรรถภาพทั้งรางกาย  

หากประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  จะตองไปรับการตรวจรางกายจากแพทย 

และการพิจารณาวินิจฉัยจากคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ  เวนแตผูประกันตนมีเหตุผลอันสมควร 

ไมสามารถไปรับการตรวจได  ในกรณีดังกลาวใหผูประกันตนแจงเหตุใหสํานักงานทราบ 

การที่ผูประกันตนจะเปนผูทุพพลภาพหรือไม  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   

ขอ ๗ กรณีที่ผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานเปนเหตุให

สูญเสียอวัยวะ  หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะอยางถาวรในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี้  ใหถือวา

ผูประกันตนทุพพลภาพ  โดยใหพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานเปนผูพิจารณาวินิจฉัย  คือ   

  (๑)  มือทั้งสองขางขาด 

  (๒)  แขนทั้งสองขางขาด 



 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๓)  มือขางหนึ่งกับแขนขางหนึ่งขาด   

  (๔)  มือขางหนึ่งกับขาขางหนึ่งขาด 

  (๕)  แขนขางหนึ่งกับเทาขางหนึ่งขาด 

  (๖)  แขนขางหนึ่งกับขาขางหนึ่งขาด   

  (๗)  สูญเสียดวงตาทั้งสองขางหรือสูญเสียตาขางหนึ่งกับการสูญเสียสมรรถภาพ 

ในการมองเห็นรอยละเกาสิบขึ้นไป  หรือสูญเสียความสามารถในการมองเห็นตั้งแต  ๓/๖๐  หรือมากกวา

ของตาอีกขางหนึ่ง  หรือสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละเกาสิบขึ้นไป  หรือสูญเสียความสามารถ

ในการมองเห็นตั้งแต  ๓/๖๐  หรือมากกวาของตาทั้งสองขาง 

  (๘)  โรคหรือการบาดเจ็บของไขสันหลัง  เปนเหตุใหมือหรือแขนทั้งสองขาง  มือขางหนึ่ง

กับแขนขางหนึ่ง  มือขางหนึ่งกับขาอีกขางหนึ่ง  หรือแขนขางหนึ่งกับขาหรือเทาอีกขางหนึ่งหรือขาท้ังสองขาง

กับการขับถายปสสาวะ  อุจจาระ  สูญเสียสมรรถภาพโดยส้ินเชิง   

  (๙)  โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง  เปนเหตุใหสูญเสียความสามารถของอวัยวะของ

รางกายจนไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันที่จําเปนได  และตองมีผูอื่นมาชวยเหลือดูแล 

ขอ  ๘  ในกรณีการพิจารณาวินิจฉัยนอกเหนือจากหลักเกณฑกรณีทุพพลภาพ  ตามขอ  ๗   

ใหคณะอนุกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยและแจงใหคณะกรรมการทราบ 

 

หมวด  ๒ 

คาบรกิารทางการแพทย 
 

 

ขอ ๙ ใหผูประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิไดรับคาบริการทางการแพทย ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข   

และอัตรา  ดังนี้ 

  ก. กรณีเขารับบริการทางการแพทย  ณ  สถานพยาบาลของรัฐ   

   (๑)  ประเภทผูปวยนอก  จายคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงตามความจําเปน   

   (๒)  ประเภทผูปวยใน  จายคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาล   

โดยคํานวณตามกลุมวินิจฉัยโรครวม  (Diagnosis  Related  Groups  :  DRGs)  ในอัตรา  ๑๒,๐๐๐  บาท

ตอหนึ่งคาน้ําหนักสัมพัทธ  (Relative  Weight)   



 หนา   ๑๘๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  ข. กรณีเขารับบริการทางการแพทย  ณ  สถานพยาบาลเอกชน 

   (๑)  ประเภทผูปวยนอก  จายคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงไมเกินเดือนละ

สองพันบาท 

   (๒)  ประเภทผูปวยใน  จายคาบริการทางการแพทยเทาท่ีจายจริง  ไมเกินเดือนละ

ส่ีพันบาท 

  ค.  คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ  ตามมาตรา ๗๐ (๕)  แหงพระราชบัญญัติ 

 ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  กรณีเขารับบริการทางการแพทยใหเหมาจายไมเกินเดือนละหารอยบาท 

 

หมวด  ๓ 

ประเภทและอตัราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบาํบัดรกัษาโรค 
 

 

ขอ  ๑๐  ใหผูประกันตนที่ เปนผูทุพพลภาพหรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการใสอุปกรณ 

หรืออวัยวะเทียมใหแกผูประกันตนที่เปนผูทุพพลภาพ  เบิกคาอุปกรณหรืออวัยวะเทียมไดตามความจําเปน

จากสํานักงานประกันสังคม  ตามหลักเกณฑ  ประเภทและอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด   

ในกรณีการเบิกรถนั่งคนพิการสําหรับผูประกันตนทุพพลภาพที่ไมสามารถเคล่ือนที่ดวยตนเอง

ตลอดชีวิต  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือผูท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  ทั้งนี้  ในอัตราไมเกิน

คันละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)   

 

หมวด  ๔ 

คาตอบแทนในการตรวจรางกาย 
 

 

ขอ ๑๑ ในการตรวจรางกายผูประกันตนท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ  ใหดําเนินการ  

ดังนี้ 

    (๑)  ใหสํานักงานนําผูประกันตนไปพบแพทยเพ่ือตรวจรางกาย  หากไมสามารถ 

นําผูประกันตนไปพบแพทยได  ใหแจงแกแพทยเพ่ือเดนิทางไปตรวจรางกายนอกสถานท่ี  และใหเจาหนาที่

ของสํานักงานเดินทางไปกับแพทยดวย   



 หนา   ๑๘๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

    (๒)  เมื่อแพทยไดทําการตรวจรางกายผูประกันตนแลว  ใหจัดทํารายงานตามแบบที่

สํานักงานกําหนด  และเมื่อคณะอนุกรรมการไดมีคําวินิจฉัยแลว  ใหสํานักงานรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

ขอ ๑๒ ในการตรวจรางกายผูประกันตน  ตามขอ  ๑๑  ใหจายเงินเปนคาตอบแทนแกแพทย  

ดังนี้   

    (๑)  รายงานการตรวจรางกาย  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท  (หารอยบาทถวน)  และ 

    (๒)  กรณีท่ีตองออกไปตรวจรางกายนอกสถานที่ทํางานประจําของแพทย  ใหจาย

คาตอบแทนในการทํางานช่ัวโมงละ  ๕๐๐  บาท  (หารอยบาทถวน)  แตไมเกิน  ๒,๕๐๐  บาท   

(สองพันหารอยบาทถวน)  ตอราย  เศษของชั่วโมงใหคิดเปน  ๑  ชั่วโมง  โดยใหคํานวณระยะเวลา 

การเดินทางนับตั้งแตออกจากสถานพยาบาลที่แพทยประจําทํางานอยูจนถึงเวลาเดินทางกลับถึงสถานพยาบาล

ที่แพทยประจําทํางานอยู 

ขอ  ๑๓  การเบิกจายคาตอบแทน  ตามขอ  ๑๒  ใหเบิกจาย  ณ  สํานักงานแหงทองที่ 

ที่ผูประกันตนทํางานอยู  หรือสํานักงานที่เปนผูรับแจงและวินิจฉัยการเจ็บปวยหรือประสบอันตราย 

ของผูประกันตนรายนั้น   

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ศาสตราจารยเหลือพร  ปณุณกันต 

ประธานกรรมการการแพทย 


