ระเบียบสานักงานประกันสั งคม
ว่ าด้ วย การออกบัตรรับรองสิ ทธิการรักษาพยาบาล
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสั งคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยที่ คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม ได้มีมติ ให้
สานักงานประกันสังคมให้บริ การทางการแพทย์แก่ผปู ้ ระกันตนในกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่ เนื่ องจาก
การทางานตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยวิธีเหมาจ่ายและในการให้บริ การทาง
การแพทย์โดยวิธีเหมาจ่ายดังกล่าว จาเป็ นต้องออกหลักฐานให้แก่ผปู ้ ระกันตนเพื่อรับรองสิ ทธิ การไปรับบริ การทาง
การแพทย์จากสถานพยาบาล
เพื่ อ ให้การออกหลักฐานรั บรองสิ ทธิ การไปขอรั บ บริ การทางการแพทย์เ กิ ด ความสะดวกมี ค วาม
คล่องตัวในการปฏิบตั ิงานและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน สานักงานประกันสังคมจึงออกระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกระเบียบสานักงานประกันสังคม ว่าด้วย การออกบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบสานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการออกบัตรรั บรองสิ ทธิ การ
รักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บงั คับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๔ ให้ผอู ้ านวยการกองประสานการแพทย์และฟื้ นฟูสมรรถภาพเป็ นผูร้ ั กษาการตามระเบี ยบนี้
และให้มีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“บัตรรับรองสิ ทธิ ” หมายถึง บัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาลที่ผมู ้ ีอานาจออกบัตรรับรองสิ ทธิ ตาม
ระเบี ยบนี้ ออกให้แก่ผูป้ ระกันตนเพื่ อไปรั บบริ การทางการแพทย์เฉพาะกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันมิ ใช่
เนื่องจากการทางาน

“สถานพยาบาล” หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่ งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะแผน
ปั จจุบนั ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะที่ทาความตกลงกับสานักงานประกันสังคม ในการ
ให้บริ การทางการแพทย์แก่ผปู ้ ระกันตน
“ส านัก งาน” หมายถึ ง ส านัก งานประกัน สั ง คม หรื อ ส านัก งานประกัน สั ง คมเขตพื้ น ที่ หรื อ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด หรื อสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
“ผูป้ ระกันตน” หมายถึง ผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และผูม้ ี สิทธิ ตามมาตรา ๓๘
แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่จ่ายเงินสมทบจนก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“นายจ้าง” หมายถึง นายจ้างที่อยูใ่ นข่ายบังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓
“ผูอ้ านวยการ” หมายถึ ง ผูอ้ านวยการกองประสานการแพทย์แ ละฟื้ นฟู ส มรรถภาพหรื อ ผูซ้ ่ ึ ง
ผูอ้ านวยการกองประสานการแพทย์และฟื้ นฟูสมรรถภาพมอบหมาย
“ประกันสังคมจังหวัด” หมายถึง ประกันสังคมจังหวัดแห่ งท้องที่ ที่ผปู ้ ระกันตนส่ งเงิ นสมทบ หรื อ
ประกันสังคมจังหวัดแห่งท้องที่ที่ผปู ้ ระกันตนประจาทางานหรื อพักอาศัยอยู่
ข้อ ๖ บัตรรับรองสิ ทธิ ให้เป็ นไปตามแบบที่สานักงานประกันสังคมกาหนด
ข้อ ๗ ให้ผอู ้ านวยการ หรื อประกันสังคมจังหวัดเป็ นผูม้ ีอานาจออกบัตรรับรองสิ ทธิ
ข้อ ๘ การออกบัตรรับรองสิ ทธิ
เมื่อผูป้ ระกันตนจ่ ายเงิ นสมทบจนก่ อให้เกิ ดสิ ทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนกรณี ประสบอันตราย
หรื อเจ็บป่ วยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ สานักงานจะออกบัตรรับรองสิ ทธิ กาหนดสถานพยาบาล
ที่ผปู ้ ระกันตนมีสิทธิ ไปรับบริ การทางการแพทย์ โดยให้ผปู ้ ระกันตนเป็ นผูเ้ ลือกสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในระเบียบนี้
ข้อ ๙ การเลือกสถานพยาบาล
สานักงานประกันสังคมจะดาเนิ นการให้ผปู ้ ระกันตนที่มีสิทธิ ได้รับบริ การทางการแพทย์ทาการเลือก
สถานพยาบาลที่ผปู ้ ระกันตนจะไปรับบริ การทางการแพทย์ ซึ่ งการเลือกสถานพยาบาลจะต้องเลือกสถานพยาบาลหลัก
แห่ งใดแห่ งหนึ่ งเพียงแห่ งเดี ยวตามบัญชี รายชื่ อสถานพยาบาลประกันสังคมที่ สานักงานประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
และสถานพยาบาลที่ เลื อกจะต้องเป็ นสถานพยาบาลที่ ต้ งั อยู่ในเขตจังหวัดที่ ผูป้ ระกันตนประจาทางานอยู่ หรื อเขต
จังหวัดรอยต่อหรื อเป็ นสถานพยาบาลที่ ต้ งั อยู่ในจังหวัดที่ ผปู ้ ระกันตนพักอาศัยอยู่จริ งหรื อเขตจังหวัดรอยต่อ โดยให้
ผูป้ ระกันตนยื่นคาขอต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ดงั นี้

๙.๑ ผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ ให้ยื่นคาขอตามแบบ สปส. ๙-๐๒ ท้าย
ระเบียบนี้
๙.๒ ผูม้ ีสิทธิ ตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ ให้นาบัตรรับรองสิ ทธิ ฉบับเดิมคืนสานักงาน
พร้อมกับยื่นคาขอต่อสานักงานตามแบบ สปส.๙-๐๓ ท้ายระเบียบนี้
๙.๓ ผูม้ ีสิทธิ ตามมาตรา ๓๘ ที่มีความจานงจะสมัครเป็ นผูป้ ระกันตนมาตรา ๓๙ ให้แสดง
ความจานงต่อสานักงานตามแบบ สปส.๑-๒๐ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
ผูป้ ระกันตนที่มีสิทธิ ได้รับบริ การทางการแพทย์ตามสถานพยาบาลที่ทาความตกลงกับสานักงานอยู่
แล้ว สามารถยื่นคาขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด ดังนี้
๑๐.๑ ผูป้ ระกันตนมีสิทธิ เปลี่ยนสถานพยาบาลประจาปี ได้ปีละ ๑ ครั้ง ตามระยะเวลาที่ สานักงาน
กาหนด โดยยื่นคาขอตามแบบ สปส. ๙-๐๒ พร้อมบัตรรับรองสิ ทธิ ฉบับเดิม ได้ที่สานักงานทุกแห่ง
๑๐.๒ กรณี ข อเปลี่ ย นสถานพยาบาลในระหว่า งปี หรื อขอเปลี่ ย นสถานพยาบาลเมื่ อเกิ นกาหนด
ระยะเวลาที่สานักงานกาหนดตามข้อ ๑ ต้องมีเหตุจาเป็ น ได้แก่ ย้ายที่ พกั อาศัย ย้ายสถานที่ประจาทางานใหม่ โดย
การย้า ยดัง กล่ า วนั้นท าให้ไ ม่ ส ะดวกที่ จ ะไปรั บบริ การในสถานพยาบาลเดิ ม ให้น าบัต รรั บรองสิ ทธิ ฉบับ เดิ มคื น
สานักงานพร้อมกับยื่นคาขอตามแบบ สปส.๙-๐๒
สถานพยาบาลที่ผปู ้ ระกันตนขอเปลี่ยนตามวรรคหนึ่ ง จะต้องเป็ นสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์การ
เลือกสถานพยาบาลในระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ การเลือกสถานพยาบาลหรื อเปลี่ยนสถานพยาบาลขณะผูป้ ระกันตนเป็ นผูป้ ่ วยใน
ในกรณี ที่ผปู ้ ระกันตนเป็ นผูป้ ่ วยในรับการรักษาพยาบาลอยู่และจาเป็ นต้องไปรับการรักษาต่อเนื่ องไม่
ว่าจะเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลใดๆ ก็ตาม สานักงานจะออกบัตรรับรองสิ ทธิ หรื อทาการเปลี่ยนสถานพยาบาล
ให้แก่ผปู ้ ระกันตนไม่ได้จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการรักษาพยาบาลในครั้งนั้นก่อน แต่จะต้องจ่ายเงิ นค่ารักษาพยาบาลให้แก่
ผูป้ ระกันตนหรื อโรงพยาบาลที่ให้บริ การทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ฉบับที่ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั้น
ข้อ ๑๒ การขอรับบัตรรับรองสิ ทธิ ใหม่ทดแทนบัตรรับรองสิ ทธิ ฉบับเดิม
ในกรณี ที่ผูป้ ระกันตนได้เปลี่ ยนชื่ อ ชื่ อสกุล หรื อบัตรรั บรองสิ ทธิ สูญหายถูกทาลาย หรื อมี เหตุ
จาเป็ นอย่างอื่นที่ทาให้ไม่สามารถใช้บตั รรับรองสิ ทธิ ฉบับเดิมเพื่อไปรับบริ การทางการแพทย์ได้ ให้ผปู ้ ระกันตนยื่นคา
ขอบัตรรับรองสิ ทธิ ฉบับใหม่ตามแบบ สปส. ๙-๐๒

ข้อ ๑๓ การกาหนดวันออกบัตรรับรองสิ ทธิ
สานักงานจะออกบัตรรับรองสิ ทธิ ให้ผปู ้ ระกันตนระบุวนั ออกบัตรเป็ นวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ของแต่
ละเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาที่ผปู ้ ระกันตนยื่นคาขอต่อสานักงาน โดยผูป้ ระกันตนที่ยื่นคาขอวันที่ ๑ ถึง ๑๕ จะ
ได้รับบัตรรับรองสิ ทธิ ระบุวนั ที่ ๑๖ ของเดือนนั้น และผูป้ ระกันตนที่ยื่นคาขอวันที่ ๑๖ ถึงวันทาการสุ ดท้ายของเดือน
จะได้รั บ บัต รรั บ รองสิ ท ธิ ร ะบุ ว ัน ที่ ๑ ของเดื อ นถัด ไป ยกเว้น กรณี ที่ เ ป็ นการเลื อ กสถานพยาบาลหรื อเปลี่ ย น
สถานพยาบาลขณะที่ผปู ้ ระกันตนเป็ นผูป้ ่ วยใน
ข้อ ๑๔ อายุบตั รรับรองสิ ทธิ
บัตรรับรองสิ ทธิ ที่ออกตามระเบียบนี้ ให้มีอายุการใช้ ดังนี้
๑๔.๑ บัตรรับรองสิ ทธิ ที่ออกให้ผปู ้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๙ ให้มีอายุการใช้ครั้ง
ละไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วนั ออกบัตร หรื อเป็ นระยะเวลาอย่างอื่นตามที่สานักงานกาหนด
๑๔.๒ บัตรรั บรองสิ ทธิ ที่ออกให้ผูม้ ี สิทธิ ตามมาตรา ๓๘ ให้มีอายุการใช้ตามที่ กาหนดในบัต ร
รับรองสิ ทธิ หากผูม้ ีสิทธิ ตามมาตรา ๓๘ กลับเป็ นผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ หรื อแสดงความจานงเป็ นผูป้ ระกันตน
ตามมาตรา ๓๙ ในระหว่างที่ บตั รรับรองสิ ทธิ ยงั มีผลบังคับใช้ ให้นาบัตรรับรองสิ ทธิ ฉบับเดิมคืนสานักงาน โดยยื่น
แบบ สปส.๙-๐๒ หรื อแบบ สปส.๑-๒๐ แล้วแต่กรณี เพื่อขอบัตรรับรองสิ ทธิ ฉบับใหม่
ข้อ ๑๕ บัตรรับรองสิ ทธิ หมดอายุ
กรณี บตั รรับรองสิ ทธิ ของผูป้ ระกันตนหมดอายุตามระยะเวลาที่ สานักงานกาหนดไว้ในบัตรรับรอง
สิ ทธิ สานักงานต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๑๕.๑ ให้ผปู ้ ระกันตนที่มีสิทธิ ได้รับบริ การทางการแพทย์ทาการเลือกสถานพยาบาลที่จะไปรับบริ การ
ทางการแพทย์ในปี ถัด จากปี ที่ บัต รรั บ รองสิ ทธิ ห มดอายุ ลงในแบบเลื อกสถานพยาบาล สปส. ๙-๐๑ และหาก
ผูป้ ระกันตนไม่มีชื่อในแบบ สปส. ๙-๐๑ ให้เลือกสถานพยาบาลลงในแบบ ๙-๐๒ แล้วส่ งแบบเลือกดังกล่าวคืนให้
ส านัก งานภายในระยะเวลาที่ ส านั ก งานก าหนด เพื่ อ ให้ ส านัก งานออกบัต รรั บ รองสิ ท ธิ ใ ห้ ผู ้ป ระกัน ตนระบุ
สถานพยาบาลที่เลือกตามลาดับ
๑๕.๒ ออกบัต รรั บ รองสิ ท ธิ ใ หม่ ใ ห้ ผูป้ ระกัน ตนระบุ ส ถานพยาบาลในบัต รรั บ รองสิ ท ธิ เ ป็ น
สถานพยาบาลตามบัตรเดิม เพื่อให้ผปู ้ ระกันตนสามารถเข้ารับบริ การทางการแพทย์ต่อเนื่ องได้สาหรับผูป้ ระกันตนที่ยงั
ไม่มีบตั รรับรองสิ ทธิ แต่ได้จ่ายเงินสมทบจนก่อให้เกิดสิ ทธิ การรับประโยชน์ทดแทนกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย
ให้สานักงานออกบัตรรั บรองสิ ทธิ ระบุสถานพยาบาลของรัฐบาลที่ มีฐานะระดับจังหวัดเป็ นสถานพยาบาลตามบัตร
รับรองสิ ทธิ ให้ผปู ้ ระกันตน การดาเนินการออกบัตรรับรองสิ ทธิ ตามข้อนี้ สานักงานต้องกาหนดเวลาพอสมควรเพื่อให้
ผูป้ ระกันตนที่ ไม่ ป ระสงค์จะใช้สิทธิ ในสถานพยาบาลตามบัต รรั บรองสิ ทธิ ที่ส านักงานออกให้ส ามารถขอเปลี่ ย น
สถานพยาบาลได้โดยยื่นคาขอตามแบบ สปส.๙-๐๒ พร้อมบัตรรับรองสิ ทธิ ฉบับเดิมได้ที่สานักงานทุกแห่ ง

ข้อ ๑๖ กรณี ผปู ้ ระกันตนไม่สะดวกในการยื่นคาขอด้วยตนเอง
กรณี การยื่นคาขอของผูป้ ระกันตนต่ อสานักงาน หากผูป้ ระกันตนไม่สะดวกในการยื่นคาขอด้ว ย
ตนเอง ให้นายจ้า งหรื อ สถานประกอบการเป็ นผูย้ ื่ น ค าขอแทนผูป้ ระกันตนได้ แต่ สิ ทธิ ใ นการเลื อ กหรื อ เปลี่ ย น
สถานพยาบาลยังคงเป็ นสิ ทธิ เฉพาะของผูป้ ระกันตนอยูเ่ ช่นเดิม
ข้อ ๑๗ สถานพยาบาลที่มีสิทธิ ไปรับบริ การทางการแพทย์
บัต รรั บ รองสิ ท ธิ ที่ อ อกตามระเบี ย บนี้ ผู ้ป ระกัน ตนมี สิ ท ธิ น าไปรั บ บริ การทางการแพทย์ ณ
สถานพยาบาลที่ปรากฏชื่อในบัตรรับรองสิ ทธิ รวมทั้งสถานพยาบาลอันเป็ นเครื อข่ายของสถานพยาบาลที่ปรากฏชื่ อใน
บัตรรับรองสิ ทธิ เท่านั้น และผูป้ ระกันตนต้องแสดงบัตรรับรองสิ ทธิ พร้อมด้วยบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอย่าง
อื่นซึ่ งทางราชการออกให้ทุกครั้งที่ไปรับบริ การทางการแพทย์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
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