
บรรณานุกรม 
 

กรมการประกันภัย. (2539)  รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2537. กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก.โรง
พิมพอักษรไทย. 

กรมการประกันภัย. (2540)  รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2538. กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก.โรง
พิมพอักษรไทย. 

กรมการประกันภัย. (2541)  รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2539. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
อักษรไทย. 

กรมการประกันภัย. (2542)  รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2540. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
อักษรไทย. 

กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย. รายงานขอมูลคาสินไหมทดแทนของธุรกิจการประกันชีวิต และการ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2541-2543. [คนเมื่อ มิถุนายน 2545] 2540. Available from: : 
www.doi.go.th

กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย. รายงานขอมูลคาสินไหมทดแทนของธุรกิจการประกันชีวิต และการ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2544. [คนเมื่อ กันยายน 2545] 2543. Available from: : www.doi.go.th

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. (2537) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533    แกไขเพิ่มเติม
โดย พระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2537    และ  ประมวลกฎกระทรวง ระเบียบ  
คําสั่ง และประกาศที่เกี่ยวของกับกฎหมายประกันสังคม. 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และประมวลกฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่งท่ีเกี่ยวของ.   

กระทรวงสาธารณสุข. (2534) แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2534-2538. กรุงเทพ. 

กระทรวงสาธารณสุข. (2539) แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2539-2544. กรุงเทพ. 

จิตปราณี วาศวิท และคณะ. (2547) อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถวนหนา ตอน
ท่ี 1 เรื่องการเจบ็ปวย การใชบริการสุขภาพ และการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2547; 13:428-39 

วิโรจน ต้ังเจรญิเสถียร. (2534) รายจายสุขภาพในประเทศไทย: ปริทัศนระเบียบวิธีวิจัย. กองแผนงาน
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพฯ 

วิโรจน ต้ังเจรญิเสถียร และคณะ. (2547) บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2537-2544. รายงานวิจยั 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  
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ภูษิต ประคองสาย และคณะ. (2545) อัตราเหมาจายรายหวัในโครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนา 

ปงบประมาณ2546. วารสารวชิาการสาธารณสุข 2545; 11:599-613. 
สถิรกร พงศพานิช และคณะ. (2543) บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2539 และ 2541. รายงานวิจยั 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

สํานักงบประมาณ. (2537) เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5  งบประมาณรายจายจําแนกตามแผนงาน พ.ศ. 
2537. กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงบประมาณ. (2538) เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5  งบประมาณรายจายจาํแนกตามแผนงาน พ.ศ. 
2538. กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงบประมาณ . (2539) เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5  งบประมาณรายจายจําแนกตามแผนงาน พ.ศ. 
2539. กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงบประมาณ. (2540) เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5  งบประมาณรายจายจําแนกตามแผนงาน พ.ศ. 
2540. กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงบประมาณ. (2541) เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5  งบประมาณรายจายจําแนกตามแผนงาน พ.ศ. 
2541. กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงบประมาณ. (2542) เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5  งบประมาณรายจายจําแนกตามแผนงาน พ.ศ. 
2542. กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงบประมาณ. (2543) เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5  งบประมาณรายจายจําแนกตามแผนงาน พ.ศ. 
2543. กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงบประมาณ. (2544) เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5  งบประมาณรายจายจําแนกตามแผนงาน พ.ศ. 
2544. กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงบประมาณ. (2537) เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 7คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2537. 

สํานักงบประมาณ. (2538) เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 7คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2538. 

สํานักงบประมาณ. (2539) เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 7คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2539 

สํานักงบประมาณ. (2540) เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 7คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2540. 

สํานักงบประมาณ. (2541) เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 7คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2541. 

สํานักงบประมาณ. (2542) เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 7คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2542. 

สํานักงบประมาณ. (2543) เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 7คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2543. 

สํานักงบประมาณ. (2544) เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 7คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2544. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2538) การคาดประมาณประชากรของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2533-2563. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8. กรุงเทพมหานคร. 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2547) รายไดประชาชาติของประเทศไทย 
ฉบับ พ.ศ. 2545. (กุมภาพันธ 2547) : โรงพมิพบริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต.ิ (2540) ทําเนียบองคกรเอกชนทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2540: โรง
พิมพการศาสนา กรมการศาสนา. 

สํานักงานประกันสังคม. (2543) สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2537 (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2542 และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสงเงินสมทบของสวนราชการ. นนทบุรี. 

สํานักงานประกันสังคม. ( 2546 )  รายงานประจําป 2545. นนทบุรี. 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข . (2541) รายช่ือสถานพยาบาลเอกชนประจําปงบประมาณ 2541. 

นนทบุรี.  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข . (2543) รายงานขอมูลรายช่ือสถานพยาบาลเอกชนประเภทที่รับผูปวย

ไวคางคืน ประจําปงบประมาณ 2542. โรงพมิพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.). 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข . (2544) รายงานขอมูลรายช่ือสถานพยาบาลเอกชนประเภทที่รับผูปวย

ไวคางคืน ประจําปงบประมาณ 2543. นนทบุรี.  
สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2539)  รายงานการประมวลขอมูลรายไดและรายจายจริงของหนวยราชการสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2537. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ บริษัทเมฆาเพรส จํากัด. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2540)  รายงานการประมวลขอมูลรายไดและรายจายจริงของหนวยราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2538. กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก.โรงพิมพอักษรไทย. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2541)  รายงานการประมวลขอมูลรายไดและรายจายจริงของหนวยราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2540. กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2542)  รายงานการประมวลขอมูลรายไดและรายจายจริงของหนวยราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541. กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2543)  รายงานการประมวลขอมูลรายไดและรายจายจริงของหนวยราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2544)  รายงานการประมวลขอมูลรายไดและรายจายจริงของหนวยราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2543. กรุงเทพมหานคร

 สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2545) รายงานการประมวลขอมูลรายไดและรายจายจริงของหนวยราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2544. กรุงเทพมหานคร.  

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2546)  รายงานการประมวลขอมูลรายไดและรายจายจริงของหนวยราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร.  

. 

 . 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2541) รายงานการสํารวจอุตสาหกรรม พ.ศ. 2538 ฉบับท่ัวราชอาณาจักร. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอกัษรไทย. 
สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2543) รายงานการสํารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2542 ฉบับท่ัวราชอาณาจักร.

กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพสาํนักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2544) รายงานการสํารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2543 ฉบับท่ัวราชอาณาจักร. 
กรุงเทพมหานคร

สํานักงานสถิติแหงชาต.ิ (2545) รายงานการสํารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2544 ฉบับท่ัวราชอาณาจักร.
กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2540) รายงานการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรอืน พ.ศ. 2538. 
กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพอกัษรไทย. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2543) รายงานการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรอืน พ.ศ. 2542. 
กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.). 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2545) รายงานการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรอืน พ.ศ. 2544. 
กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2541) รายงานการสํารวจธรุกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2538 
ฉบับท่ัวราชอาณาจักร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรไทย. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2543) รายงานการสํารวจธรุกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2542 
ฉบับท่ัวราชอาณาจักร. กรุงเทพมหานคร. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2545) รายงานการสํารวจธรุกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2543 
ฉบับท่ัวราชอาณาจักร. กรงุเทพมหานคร. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2537) รายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (สํารวจแรงงาน) พ.ศ. 
2537 ฉบับท่ัวราชอาณาจักร (รอบท่ี 1). กรุงเทพมหานคร: บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จํากัด. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2537) รายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (สํารวจแรงงาน) พ.ศ. 
2537 ฉบับท่ัวราชอาณาจักร (รอบท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรไทย. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2538) รายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (สาํรวจแรงงาน) พ.ศ. 
2537 ฉบับท่ัวราชอาณาจักร (รอบท่ี 3). กรุงเทพมหานคร: บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จํากัด. 
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