
 
ระเบียบส านักงานประกนัสังคม 

ว่าด้วย  การออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 
ตามพระราชบัญญัตปิระกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 
  โดยท่ีคณะกรรมการการแพทย์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกนัสังคม  ไดมี้มติให้
ส านกังานประกนัสังคมใหบ้ริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจาก
การท างานตามมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  โดยวิธีเหมาจ่ายและในการใหบ้ริการทาง
การแพทยโ์ดยวิธีเหมาจ่ายดงักล่าว  จ าเป็นตอ้งออกหลกัฐานให้แก่ผูป้ระกนัตนเพ่ือรับรองสิทธิการไปรับบริการทาง
การแพทยจ์ากสถานพยาบาล 
 
  เพ่ือให้การออกหลกัฐานรับรองสิทธิการไปขอรับบริการทางการแพทย์เกิดความสะดวกมีความ
คล่องตวัในการปฏิบติังานและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  ส านกังานประกนัสงัคมจึงออกระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้  ๑  ใหย้กเลิกระเบียบส านกังานประกนัสงัคม  ว่าดว้ย  การออกบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 
  ขอ้  ๒  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบส านักงานประกนัสังคม  ว่าดว้ยการออกบตัรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
  ขอ้  ๓  ระเบียบน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบันบัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
  ขอ้  ๔  ให้ผูอ้  านวยการกองประสานการแพทยแ์ละฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  
และใหมี้อ านาจตีความ  วินิจฉยัปัญหา  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเพ่ือด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
  ขอ้  ๕  ในระเบียบน้ี 
  “บตัรรับรองสิทธิ”  หมายถึง  บตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลท่ีผูมี้อ  านาจออกบตัรรับรองสิทธิตาม
ระเบียบน้ี  ออกให้แก่ผูป้ระกนัตนเพ่ือไปรับบริการทางการแพทยเ์ฉพาะกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่
เน่ืองจากการท างาน 
 
 



 
 
  “สถานพยาบาล”  หมายถึง  สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะซ่ึงจดัไวเ้พ่ือการประกอบโรคศิลปะแผน
ปัจจุบนั  ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะท่ีท าความตกลงกบัส านกังานประกนัสังคม    ในการ
ใหบ้ริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตน 
  “ส านักงาน”  หมายถึง  ส านักงานประกันสังคม  หรือส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี  หรือ
ส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดั  หรือส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสาขา 
 
  “ผูป้ระกนัตน”  หมายถึง  ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๙  และผูมี้สิทธิตามมาตรา  ๓๘  
แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ท่ีจ่ายเงินสมทบจนก่อใหเ้กิดสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนตาม
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
  “นายจา้ง”  หมายถึง  นายจา้งท่ีอยูใ่นข่ายบงัคบัของพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  ๒๕๓ 
  “ผูอ้  านวยการ”  หมายถึง  ผูอ้  านวยการกองประสานการแพทย์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือผูซ่ึ้ง
ผูอ้  านวยการกองประสานการแพทยแ์ละฟ้ืนฟสูมรรถภาพมอบหมาย 
  “ประกนัสังคมจงัหวดั”  หมายถึง  ประกนัสังคมจงัหวดัแห่งทอ้งท่ีท่ีผูป้ระกนัตนส่งเงินสมทบ  หรือ
ประกนัสงัคมจงัหวดัแห่งทอ้งท่ีท่ีผูป้ระกนัตนประจ าท างานหรือพกัอาศยัอยู ่
 
  ขอ้  ๖  บตัรรับรองสิทธิใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีส านกังานประกนัสงัคมก าหนด 
 
  ขอ้  ๗  ใหผู้อ้  านวยการ  หรือประกนัสงัคมจงัหวดัเป็นผูมี้อ  านาจออกบตัรรับรองสิทธิ 
 
  ขอ้  ๘  การออกบตัรรับรองสิทธิ 
  เม่ือผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบจนก่อให้เกิดสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตราย
หรือเจบ็ป่วยตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ส านกังานจะออกบตัรรับรองสิทธิก าหนดสถานพยาบาล
ท่ีผูป้ระกนัตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย ์ โดยใหผู้ป้ระกนัตนเป็นผูเ้ลือกสถานพยาบาลตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ในระเบียบน้ี 
 
  ขอ้  ๙  การเลือกสถานพยาบาล 
  ส านกังานประกนัสังคมจะด าเนินการใหผู้ป้ระกนัตนท่ีมีสิทธิไดรั้บบริการทางการแพทยท์ าการเลือก
สถานพยาบาลท่ีผูป้ระกนัตนจะไปรับบริการทางการแพทย ์ ซ่ึงการเลือกสถานพยาบาลจะตอ้งเลือกสถานพยาบาลหลกั
แห่งใดแห่งหน่ึงเพียงแห่งเดียวตามบญัชีรายช่ือสถานพยาบาลประกนัสังคมท่ีส านกังานประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และสถานพยาบาลท่ีเลือกจะตอ้งเป็นสถานพยาบาลท่ีตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัท่ีผูป้ระกนัตนประจ าท างานอยู่  หรือเขต
จงัหวดัรอยต่อหรือเป็นสถานพยาบาลท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัท่ีผูป้ระกนัตนพกัอาศยัอยู่จริงหรือเขตจงัหวดัรอยต่อ  โดยให้
ผูป้ระกนัตนยื่นค าขอต่อส านกังานตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
 



 
 
   ๙.๑  ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๙  ใหย้ื่นค าขอตามแบบ  สปส. ๙-๐๒  ทา้ย
ระเบียบน้ี 
   ๙.๒  ผูมี้สิทธิตามมาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๑  ใหน้ าบตัรรับรองสิทธิฉบบัเดิมคืนส านกังาน  
พร้อมกบัยื่นค าขอต่อส านกังานตามแบบ  สปส.๙-๐๓  ทา้ยระเบียบน้ี 
   ๙.๓  ผูมี้สิทธิตามมาตรา  ๓๘  ท่ีมีความจ านงจะสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา  ๓๙  ใหแ้สดง
ความจ านงต่อส านกังานตามแบบ  สปส.๑-๒๐  ทา้ยระเบียบน้ี 
  ขอ้  ๑๐  การเปล่ียนแปลงสถานพยาบาล 
  ผูป้ระกนัตนท่ีมีสิทธิไดรั้บบริการทางการแพทยต์ามสถานพยาบาลท่ีท าความตกลงกบัส านกังานอยู่
แลว้  สามารถยื่นค าขอเปล่ียนสถานพยาบาลไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด  ดงัน้ี 
  ๑๐.๑  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิเปล่ียนสถานพยาบาลประจ าปีไดปี้ละ  ๑  คร้ัง  ตามระยะเวลาท่ีส านกังาน
ก าหนด  โดยยื่นค าขอตามแบบ  สปส. ๙-๐๒  พร้อมบตัรรับรองสิทธิฉบบัเดิม  ไดท่ี้ส านกังานทุกแห่ง 
  ๑๐.๒  กรณีขอเปล่ียนสถานพยาบาลในระหว่างปีหรือขอเปล่ียนสถานพยาบาลเม่ือเกินก าหนด
ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามขอ้  ๑  ตอ้งมีเหตุจ าเป็น  ไดแ้ก่  ยา้ยท่ีพกัอาศยั  ยา้ยสถานท่ีประจ าท างานใหม่  โดย
การยา้ยดังกล่าวนั้นท าให้ไม่สะดวกท่ีจะไปรับบริการในสถานพยาบาลเดิม  ให้น าบัตรรับรองสิทธิฉบับเดิมคืน
ส านกังานพร้อมกบัยื่นค าขอตามแบบ  สปส.๙-๐๒ 
  สถานพยาบาลท่ีผูป้ระกนัตนขอเปล่ียนตามวรรคหน่ึง  จะตอ้งเป็นสถานพยาบาลตามหลกัเกณฑก์าร
เลือกสถานพยาบาลในระเบียบน้ี 
 
  ขอ้  ๑๑  การเลือกสถานพยาบาลหรือเปล่ียนสถานพยาบาลขณะผูป้ระกนัตนเป็นผูป่้วยใน 
  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนเป็นผูป่้วยในรับการรักษาพยาบาลอยู่และจ าเป็นตอ้งไปรับการรักษาต่อเน่ืองไม่
ว่าจะเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาลใดๆ  ก็ตาม  ส านกังานจะออกบตัรรับรองสิทธิ  หรือท าการเปล่ียนสถานพยาบาล
ให้แก่ผูป้ระกนัตนไม่ไดจ้นกว่าจะส้ินสุดการรักษาพยาบาลในคร้ังนั้นก่อน  แต่จะตอ้งจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่
ผูป้ระกนัตนหรือโรงพยาบาลท่ีใหบ้ริการทางการแพทยต์ามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
การแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ฉบบัท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น 
  ขอ้  ๑๒  การขอรับบตัรรับรองสิทธิใหม่ทดแทนบตัรรับรองสิทธิฉบบัเดิม 
  ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนไดเ้ปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล  หรือบตัรรับรองสิทธิสูญหายถูกท าลาย  หรือมีเหตุ
จ าเป็นอยา่งอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถใชบ้ตัรรับรองสิทธิฉบบัเดิมเพ่ือไปรับบริการทางการแพทยไ์ด ้ ใหผู้ป้ระกนัตนยื่นค า
ขอบตัรรับรองสิทธิฉบบัใหม่ตามแบบ  สปส. ๙-๐๒ 
 
 
 
 
 
 



 
 
  ขอ้  ๑๓  การก าหนดวนัออกบตัรรับรองสิทธิ 
  ส านกังานจะออกบตัรรับรองสิทธิใหผู้ป้ระกนัตนระบุวนัออกบตัรเป็นวนัท่ี  ๑  และวนัท่ี  ๑๖  ของแต่
ละเดือน  ทั้งน้ี  ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีผูป้ระกนัตนยื่นค าขอต่อส านกังาน  โดยผูป้ระกนัตนท่ียื่นค าขอวนัท่ี  ๑  ถึง  ๑๕  จะ
ไดรั้บบตัรรับรองสิทธิระบุวนัท่ี  ๑๖  ของเดือนนั้น  และผูป้ระกนัตนท่ียื่นค าขอวนัท่ี  ๑๖  ถึงวนัท าการสุดทา้ยของเดือน  
จะได้รับบัตรรับรองสิทธิระบุวันท่ี  ๑  ของเดือนถัดไป  ยกเวน้กรณีท่ีเป็นการเลือกสถานพยาบาลหรือเปล่ียน
สถานพยาบาลขณะท่ีผูป้ระกนัตนเป็นผูป่้วยใน 
 
  ขอ้  ๑๔  อายบุตัรรับรองสิทธิ 
  บตัรรับรองสิทธิท่ีออกตามระเบียบน้ี  ใหมี้อายกุารใช ้ ดงัน้ี 
  ๑๔.๑  บตัรรับรองสิทธิท่ีออกใหผู้ป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  หรือมาตรา  ๓๙  ใหมี้อายุการใชค้ร้ัง
ละไม่เกิน  ๒  ปี  นบัแต่วนัออกบตัร  หรือเป็นระยะเวลาอยา่งอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนด 
  ๑๔.๒  บัตรรับรองสิทธิท่ีออกให้ผูมี้สิทธิตามมาตรา  ๓๘  ให้มีอายุการใช้ตามท่ีก าหนดในบตัร
รับรองสิทธิ  หากผูมี้สิทธิตามมาตรา  ๓๘  กลบัเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๓๓  หรือแสดงความจ านงเป็นผูป้ระกนัตน
ตามมาตรา  ๓๙  ในระหว่างท่ีบตัรรับรองสิทธิยงัมีผลบงัคบัใช ้ ใหน้ าบตัรรับรองสิทธิฉบบัเดิมคืนส านกังาน  โดยยื่น
แบบ  สปส.๙-๐๒  หรือแบบ  สปส.๑-๒๐  แลว้แต่กรณีเพ่ือขอบตัรรับรองสิทธิฉบบัใหม่ 
 
  ขอ้  ๑๕  บตัรรับรองสิทธิหมดอาย ุ
  กรณีบตัรรับรองสิทธิของผูป้ระกนัตนหมดอายุตามระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดไวใ้นบตัรรับรอง
สิทธิ  ส านกังานตอ้งด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ดงัน้ี 
  ๑๕.๑  ใหผู้ป้ระกนัตนท่ีมีสิทธิไดรั้บบริการทางการแพทยท์ าการเลือกสถานพยาบาลท่ีจะไปรับบริการ
ทางการแพทย์ในปีถดัจากปีท่ีบัตรรับรองสิทธิหมดอายุ  ลงในแบบเลือกสถานพยาบาล  สปส.  ๙-๐๑  และหาก
ผูป้ระกนัตนไม่มีช่ือในแบบ  สปส.  ๙-๐๑  ให้เลือกสถานพยาบาลลงในแบบ  ๙-๐๒  แลว้ส่งแบบเลือกดงักล่าวคืนให้
ส านักงานภายในระยะเวลาท่ีส านักงานก าหนด  เพ่ือให้ส านักงานออกบัตรรับรองสิทธิให้ผู ้ประกันตนระบุ
สถานพยาบาลท่ีเลือกตามล าดบั 
  ๑๕.๒  ออกบัตรรับรองสิทธิใหม่ให้ผูป้ระกันตนระบุสถานพยาบาลในบัตรรับรองสิทธิเป็น
สถานพยาบาลตามบตัรเดิม  เพ่ือใหผู้ป้ระกนัตนสามารถเขา้รับบริการทางการแพทยต่์อเน่ืองไดส้ าหรับผูป้ระกนัตนท่ียงั
ไม่มีบตัรรับรองสิทธิแต่ไดจ่้ายเงินสมทบจนก่อใหเ้กิดสิทธิการรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย
ให้ส านักงานออกบตัรรับรองสิทธิระบุสถานพยาบาลของรัฐบาลท่ีมีฐานะระดบัจงัหวดัเป็นสถานพยาบาลตามบตัร
รับรองสิทธิใหผู้ป้ระกนัตน  การด าเนินการออกบตัรรับรองสิทธิตามขอ้น้ี  ส านกังานตอ้งก าหนดเวลาพอสมควรเพ่ือให้
ผูป้ระกนัตนท่ีไม่ประสงค์จะใช้สิทธิในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิท่ีส านักงานออกให้สามารถขอเปล่ียน
สถานพยาบาลไดโ้ดยยื่นค าขอตามแบบ  สปส.๙-๐๒  พร้อมบตัรรับรองสิทธิฉบบัเดิมไดท่ี้ส านกังานทุกแห่ง 
 
 
 



 
  ขอ้  ๑๖  กรณีผูป้ระกนัตนไม่สะดวกในการยื่นค าขอดว้ยตนเอง 
  กรณีการยื่นค าขอของผูป้ระกนัตนต่อส านักงาน  หากผูป้ระกนัตนไม่สะดวกในการยื่นค าขอดว้ย
ตนเอง  ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการเป็นผูย้ื่นค าขอแทนผูป้ระกันตนได้  แต่สิทธิในการเลือกหรือเปล่ียน
สถานพยาบาลยงัคงเป็นสิทธิเฉพาะของผูป้ระกนัตนอยูเ่ช่นเดิม 
 
  ขอ้  ๑๗  สถานพยาบาลท่ีมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย ์
  บัตรรับรองสิทธิท่ีออกตามระเบียบน้ี  ผู ้ประกันตนมีสิทธิน าไปรับบริการทางการแพทย์  ณ  
สถานพยาบาลท่ีปรากฏช่ือในบตัรรับรองสิทธิ  รวมทั้งสถานพยาบาลอนัเป็นเครือข่ายของสถานพยาบาลท่ีปรากฏช่ือใน
บตัรรับรองสิทธิเท่านั้น  และผูป้ระกนัตนตอ้งแสดงบตัรรับรองสิทธิพร้อมดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอย่าง
อ่ืนซ่ึงทางราชการออกใหทุ้กคร้ังท่ีไปรับบริการทางการแพทย ์
 
     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
 
            ไพโรจน ์ สุขสมัฤทธ์ิ 
         (นายไพโรจน์  สุขสัมฤทธ์ิ) 
             เลขาธิการส านักงานประกนัสังคม 
 


