
พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

พ.ศ.2523
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2532  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2533

(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534  (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2540  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2541 และ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2545)
_________________________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ.2523

เปนปที่ 35  ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ

ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา

พยาบาล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 
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แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย 
พ.ศ.2518
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปนี้

มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล
พ.ศ.2523”

*มาตรา 2   พระราชกฤษฎีกานี้  ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.2521
มาตรา 4  ในพระราชกฤษฎีกานี้
****“คารักษาพยาบาล”  หมายความวา  เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษา

พยาบาล  ดังนี้
(1)  คายา  คาเลือด  และสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน  คาน้ํายาหรืออาหารทาง

เสนเลือด คาออกซิเจน  และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกันที่ใชในการบําบัดรักษาโรค
(2)  คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค  รวมทั้งคาซอมแซม
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(3)  คาบริการทางแพทย  คาตรวจ  คาวิเคราะหโรค  แตไมรวมถึงคาจางผูพยาบาลพิเศษ  

คาธรรมเนียมพิเศษ  และคาบริการอื่นทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินตอบแทนพิเศษ
(4)  คาหองและคาอาหารตลอดเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล
(5)  คาตรวจสุขภาพประจําป
****““การรักษาพยาบาล”  หมายความรวมถึง  การตรวจสุขภาพประจําป  เพื่อประโยชน

ทางดานสาธารณสุข”

“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของ
เอกชน

“สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของทางราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน   และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของ
กรุงเทพมหานคร  รัฐวิสาหกิจ         ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  สภากาชาดไทย  คุรุสภา  
สมาคมปราบวัณโรค  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  องคการสงเคราะหทหารผานศึก  และสถานพยาบาลอื่น
ที่กระทรวงการคลังกําหนด

**“สถานพยาบาลของเอกชน”  หมายความวา  สถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงรับผู
ปวยไวคางคืนเกินยี่สิบหาเตียง  ซึ่งไดรับอนุญาตใหต้ังหรือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล”

“บุคคลในครอบครัว”  หมายความวา
(1)  บุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ  หรือบรรลุนิติภาวะแลว  แตเปนคนไร

ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  ซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดาซึ่งเปนผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  แตทั้งนี้  ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปน
บุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแลว

(2)  คูสมรสของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(3)  บิดาหรือมารดาของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
มาตรา 5  การจายเงินตามงบประมาณรายจายเปนคารักษาพยาบาล  ใหเปนไปตามหลัก

เกณฑ และอัตราการจายตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้  สวนวิธีการเบิกจายนั้นใหเปนไปตามหลัก
เกณฑและวิธีการ         ที่กระทรวงการคลังกําหนด

****มาตรา 6  ภายใตบังคับมาตรา 8 และมาตรา 11  ทวิ  ใหบุคคลดังตอไปนี้  เปนผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามพระราช
กฤษฎีกานี้



3
(1)  ขาราชการและลูกจาง ประจําซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงินงบ

ประมาณรายจายหมวดเงินเดือนและคาจางประจําของกระทรวง  ทบวง  กรม
(2)  ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับคาจางจากเงินงบ

ประมาณรายจายและสัญญาจางนั้นมิไดระบุเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลไว
(3)  ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวา

ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงิน
เบี้ยหวัด

*******มาตรา 6 ทวิ  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม
พระราช-กฤษฎีกานี้และบุคคลในครอบครัวของผูนั้นประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยในคราวเดียวกันและผูมี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไดเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยในคราวนั้น ให
บุคคลในครอบครัวของผูนั้น  ซึ่งไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิที่กําหนด       ในพระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะการเจ็บปวยในครั้งนั้น

มาตรา 7  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา 6  มีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรไดเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม

การนับลําดบับุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง ทั้งนี้ ไมวา
เปนบุตร  ที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม

ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูใดมีบุตรเกินสามคน และตอมา
บุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้นตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตร เพิ่มข้ึนอีกเทาจํานวนบุตรที่ตายนั้น  โดยใหนับบุตรคน
ที่อยูในลําดับถัดไปกอน

***มาตรา 7 ทวิ  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ผูใดยังไมมีบุตร
หรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา 7 ยังไมถึงสามคน ถาตอมามี
บุตรแฝดซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูนั้นมี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา 7  สําหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย แต
บุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซึ่งเกิดจาก   คูสมรส  หรือเปนบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลดัง
กลาวตามวรรคหนึ่งตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ  ก็ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลลงจนกวาจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหลือไมเกินสามคน  
และหลังจากนั้นผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลดังกลาว  จึงจะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิ
การเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนไดตามมาตรา 7 วรรคสาม
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เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  บท บัญญัติที่อางถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผูมี

สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใหหมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของผูมีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่ง

***มาตรา 7 ตรี  การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายในกรณีที่ไมอาจทราบลําดับการ
เกิดกอนหลังของบุตรแฝดไดโดยแนชัด  ใหนับลําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด

*****มาตรา 8  ขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซึ่งอยูในระหวางรับการศึกษาอบรมในสถาน
ศึกษาของกรมตํารวจ  อันเปนการศึกษาอบรมกอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา  ไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิ
การเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา 9  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราช
กฤษฎีกานี้ หรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้น มีสิทธิหรือไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นแลว ผู
นั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้  เวนแตคารักษา
พยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะสวนที่ขาดอยู

มาตรา 10  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราช
กฤษฎีกานี้ หรือบุคคลใดในครอบครัวของผูนั้นไดรับคาสินไหมทดแทนสําหรับคารักษาพยาบาลจากผูอ่ืน
แลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตคาสินไหม
ทดแทนสําหรับคารักษาพยาบาล      ที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะ
ไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะสวนที่ขาดอยู

ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปกอนแลว  ภายหลังไดรับคาสินไหมทดแทนสําหรับคารักษา
พยาบาลจากบุคคลอื่นมีจํานวนเทาหรือเกินกวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ไดรับตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ ก็ใหนําเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ไดรับไปนั้นสงคืน  แตถาเงินคาสินไหมทด
แทนที่ไดรับจากบุคคลอื่นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็
ใหสงคืนเทาจํานวนที่ไดรับจากบุคคลอื่นนั้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด

*******มาตรา 11  การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอยางอื่น  ซึ่งมิใชเปน
การตรวจสุขภาพประจําป ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา  ดังนี้

********(1)  ผูที่เขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้ง
ประเภทผูปวยภายนอกหรือผูปวยภายใน  ใหเบิกคารักษาพยาบาลไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง ทั้งนี้ 
กระทรวงการคลังอาจกําหนดอัตราใหเบิกไดตํ่ากวาจํานวนที่ไดจายไปจริงก็ได
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*******(2)  ผูที่เขารับการ รักษาพยาบาลประเภทผูปวยภายในจากสถาน

พยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของเอกชนอื่นซึ่งมิใชสถานพยาบาลของเอกชนตามพระราช
กฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบ
ครัวของผูนั้นประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจําเปนรีบดวน  ซึ่งหากมิไดรับการรักษาพยาบาลในทันที
ทันใดอาจเปนอันตรายตอชีวิตของบุคคลดังกลาวเมื่อไดมีใบรับรองของแพทยจากสถานพยาบาลของเอก
ชนนั้นมาประกอบ ใหเบิกคารักษาพยาบาลได ดังนี้

(ก)  คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรครวมทั้งคาซอม
แซม คาหองและคาอาหาร ใหเบิกไดเชนเดียวกับผูที่เขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทาง
ราชการ

(ข)  คารักษาพยาบาลอื่น ๆ ใหเบิกไดคร่ึงหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง       
แตจะตองไมเกินสามพันบาท

 ******* (3)  ผูที่เขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนในกรณีที่เปนการ
เขารับการรักษาพยาบาลเปนครั้งคราวเพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจําเปนตองสงตัว
ใหแกสถานพยาบาลของเอกชนนั้น ใหเบิกคารักษาพยาบาลไดตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด

******มาตรา 11 ทวิ  การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําป  ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้

(1)  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําปตองเปนขาราช
การ ลูกจางประจํา  หรือผูไดรับเบี้ยหวัดบํานาญ

            *******(2)  เขารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ
   ******(3)  คาตรวจสุขภาพใหเบิกไดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

**มาตรา 12  ในกรณีที่สถานพยาบาลตามมาตรา 11  ไมมียา เลือดและสวนประกอบของ
เลือดหรือสารทดแทน น้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษา
โรคจําหนายหรือ    ไมอาจใหการตรวจทางหองทดลอง หรือเอ็กซเรยแกผูเขารับการรักษาพยาบาลได เมื่อ
แพทยผูตรวจรักษาหรือหัวหนาพยาบาลของสถานพยาบาลแหงนั้น ลงลายมือชื่อรับรองตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนดแลว ก็ใหผูเขารับ        การรักษาพยาบาลซื้อ หรือรับการตรวจทางหองทดลองหรือ
เอ็กซเรยจากสถานที่อ่ืนซึ่งอยูในประเทศไทยแลวนํามาเบิกไดตามมาตรา 11
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**มาตรา 12 ทวิ  เมื่อปรากฏวา สถานพยาบาลของเอกชนใดมีพฤติการณในทาง

ทุจริตรวมกับผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้นในเรื่อง
การเบิกจายคารักษาพยาบาล  ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจแจงชื่อสถานพยาบาล
ของเอกชนดังกลาวใหกระทรวง ทบวง กรมทราบเพื่อมิใหเบิกจายคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของ
เอกชนนั้นอีกตอไป เวนแตจะเปนกรณีตามขอยกเวนของมาตรา 11 (2)

การแจงชื่อสถานพยาบาลของเอกชนตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับ
แตวันที่มี การแจง

การแจงชื่อสถานพยาบาลของเอกชนตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนการตัดสิทธิของผูมีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่จะเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวใน
การเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยภายในจากสถานพยาบาลของเอกชนนั้นที่มีอยูกอนวันที่ การ
แจงมีผลโดยไดรับการรักษาพยาบาลตอเนื่องกันจนถึงวันที่การแจงมีผล

*****มาตรา 12 ตรี  ในกรณีที่ขาราชการตามมาตรา 6(1) ไปมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูใน
ตางประเทศ  หลักเกณฑและอัตราของเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของขาราชการดังกลาว รวม
ทั้งคูสมรสและบุตรซึ่งไปอยูในตางประเทศกับขาราชการผูนั้น ขณะที่อยูในตางประเทศ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด

มาตรา 13  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือบุคคลในครอบครัว
ของผูนั้น หากไดเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยภายในของสถานพยาบาลอยูกอนวันที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใชบังคับ และสถานพยาบาลนั้นเรียกเก็บคารักษาพยาบาลคาบเกี่ยวถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ ใหไดรับคารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา 14  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรผูใดมีบุตร
เกินสามคนอยูแลวกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลสําหรับบุตรเหลานั้นตอไปจนกวาจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา 15  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
          พลเอก ป.ติณสูลานนท
                    นายกรัฐมนตรี

*พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523  ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  เลม 97  ตอนที่ 178  วันที่  20  พฤศจิกายน  2523

**แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2528  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 102  
ตอนที่ 201  วันที่  31  ธันวาคม  2528  และไดใชความใหมแทนแลว
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** *แก ไข เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  3 )   พ.ศ.2532  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับพิเศษ เลม 106  ตอนที่
52  วันที่  1  เมษายน  2532  และไดใชความใหมแทนแลว

****แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2533  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 
107 ตอนที่

75  วันที่  7  พฤษภาคม  2533  และไดใชความใหมแทนแลว
*****แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2534  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  เลม 

108
ตอนที่ 195  วันที่  8  พฤศจิกายน  2534  และไดใชความใหมแทนแลว

******แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2540  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 114  ตอน
ที่ 37 ก

วันที่  7  สิงหาคม  2540  และไดใชความใหมแทนแลว
*******แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2541  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 115  ตอน

ที่ 49 ก
วันที่  19  สิงหาคม  2541  และไดใชความใหมแทนแลว

********แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)  พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 119  ตอน
ที่ 71 ก

วันที่  26  กรกฎาคม  2545  และไดใชความใหมแทนแลว


