
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักงานประกันสังคม 
วาดวย การออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 
ตามพระราชบญัญัตปิระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
โดยที่คณะกรรมการการแพทย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประกันสังคม ไดมีมติใหสํานักงานประกันสังคมใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน ในกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยวิธีเหมาจาย และในการใหบริการทางการแพทยโดยวิธีเหมาจาย
ดังกลาว จําเปนตองออกหลักฐานใหแกผูประกันตนเพื่อรับรองสิทธิการไปรับบริการทาง
การแพทยจากสถานพยาบาล 

 
เพ่ือใหการออกหลักฐานรับรองสิทธิการไปขอรับบริการทางการแพทยเกิดความ

สะดวก มีความคลองตัวในการปฏิบัติงานและเปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานประกันสังคม
จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม วาดวยการออกบัตร

รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๖ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหผูอํานวยการกองประสานการแพทยและฟนฟูสมรรถภาพเปนผู

รักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“บัตรรับรองสิทธิ” หมายถึง บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผูมีอํานาจออก

บัตรรับรองสิทธิตามระเบียบนี้ ออกใหแกผูประกันตนเพื่อไปรับบริการทางการแพทยเฉพาะกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน 

“สถานพยาบาล” หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไวเพ่ือการ
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะที่ทําความ
ตกลงกับสํานักงานประกันสังคม ในการใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน 

“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดแหงทองที่ที่ผูประกันตนจายเงินสมทบคราวสุดทาย แลวแตกรณ ี

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๒๔/หนา ๑๙/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผูประกันตน” หมายถึง ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และผูมีสิทธิ
ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่จายเงินสมทบจนกอใหเกิดสิทธิ
ในการรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

“นายจาง” หมายถึง นายจางที่อยูในขายบังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

“ผู อํานวยการ” หมายถึง ผู อํานวยการกองประสานการแพทยและฟนฟู
สมรรถภาพหรือผูซึ่งผูอํานวยการกองประสานการแพทยและฟนฟูสมรรถภาพมอบหมาย หรือ
ผูอํานวยการกองเงินสมทบ หรือผูซึ่งผูอํานวยการกองเงินสมทบมอบหมาย 

“ประกันสังคมจังหวัด” หมายถึง ประกันสังคมจังหวัดแหงทองที่ที่ผูประกันตน
จายเงินสมทบคราวสุดทาย 

 
ขอ ๕  บัตรรับรองสิทธิใหเปนไปตามแบบที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด 
 
ขอ ๖  ใหผูอํานวยการ หรือประกันสังคมจังหวัดเปนผูมีอํานาจออกบัตรรับรอง

สิทธิ 
 
ขอ ๗  การออกบัตรรับรองสิทธิ 
เมื่อผูประกันตนจายเงินสมทบจนกอใหเกิดสิทธิในการรับประโยชนทดแทน กรณี

ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แลว สํานักงานจะ
ออกบัตรรับรองสิทธิกําหนดสถานพยาบาลที่ผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย โดยให
ผูประกันตนหรือนายจางแลวแตกรณีเปนผูเลือกสถานพยาบาลตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ระเบียบนี้ 

ขอ ๘  การเลือกสถานพยาบาล 
สํานักงานจะดําเนินการใหผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับบริการแพทยเปนครั้งแรก

เนื่องจากนายจางอยูในขายบังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือผูประกันตน
ที่มีสิทธิไดรับบริการทางการแพทยอยูแลว ทําการเลือกสถานพยาบาลหรือเปล่ียนแปลง
สถานพยาบาลที่ผูประกันตนจะไปรับบริการทางการแพทยประจําปไดปละหนึ่งครั้ง หรือเปน
ระยะเวลาอยางอ่ืนตามที่สํานักงานกําหนด การเลือกสถานพยาบาลดังกลาวจะตองเลือก
สถานพยาบาลหลักแหงใดแหงหนึ่งเพียงแหงเดียวตามบัญชีรายชื่อสถานพยาบาลที่สํานักงาน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และสถานพยาบาลที่เลือกหรือเปล่ียนแปลงดังกลาว จะมีผลให
ผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ของป โดยใหผูประกันตน 
หรือนายจางย่ืนคําขอตอสํานักงานภายในระยะเวลาและหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด ดังนี ้

๘.๑  ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ที่สํานักงานกําหนดใหนายจางเปนผูเลือก
สถานพยาบาลแทนผูประกันตน ใหย่ืนคําขอตามแบบ สปส. ๙ - ๐๑ ทายระเบียบนี ้

๘ .๒   ผูประกันตนตามมาตรา  ๓๓  ที่ สํ านักงานกําหนดให เปนผู เ ลือก
สถานพยาบาลดวยตนเอง ใหย่ืนคําขอตามแบบ สปส. ๙ - ๐๑/๑ ทายระเบียบนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๘.๓  ผูมีสิทธิตามมาตรา ๓๘ ใหนําบัตรรับรองสิทธิฉบับเดิมคืนสํานักงาน 
พรอมกับยื่นคําขอตอสํานักงานตามแบบ สปส. ๙ - ๐๕ ทายระเบียบนี ้

๘.๔  ผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ใหแสดงความจํานงตอสํานักงานตามแบบ 
สปส. ๑-๒๐ ทายระเบียบนี ้

 
ขอ ๙  การขอบัตรรับรองสิทธิเพ่ิมเติม 
ในกรณีที่ผูประกันตนไดจายเงินสมทบจนกอใหเกิดสิทธิการรับประโยชนทดแทน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เมื่อพนกําหนดเวลาที่สํานักงานกําหนดใหเลือกสถานพยาบาล
ประจําป ตามขอ ๘ สํานักงานจะออกบัตรรับรองสิทธิเพ่ิมเติมใหแกผูประกันตนนั้น โดยให
นายจางหรือผูประกันตนยื่นคําขอตอสํานักงาน ดังนี ้

๙.๑  ผูประกันตนที่สํานักงานกําหนดใหนายจางเปนผูเลือกสถานพยาบาลแทน
ผูประกันตน ใหย่ืนคําขอตามแบบ สปส. ๙ - ๐๒ ทายระเบียบนี้ พรอมทั้งแนบสําเนาแบบ สปส. 
๑-๑๐ และสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบฝากเงิน (Pay in) ยอนหลังสองเดือน 

๙.๒  ผูประกันตนที่สํานักงานกําหนดใหเปนผูเลือกสถานพยาบาลดวยตนเอง ให
ย่ืนคําขอตามแบบ สปส. ๙ - ๐๒/๑ ทายระเบียบนี ้

 
ขอ ๑๐  การขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล 
ผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลที่ทําความตก

ลงกับสํานักงานอยูแลว หากมีกรณีจําเปนที่ตองขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลที่มีสิทธิไปรับ
บริการทางการแพทย เชน ยายภูมิลําเนา ยายไปทํางานกับนายจางคนใหมใหนําบัตรรับรองสิทธิ
ฉบับเดิมคืนสํานักงาน พรอมกับยื่นคําขอตอสํานักงาน ดังนี้ 

๑๐.๑  ผูประกันตนที่สํานักงานกําหนดใหนายจางเปนผูเลือกสถานพยาบาลแทน
ผูประกันตน ใหย่ืนคําขอตามแบบ สปส. ๙ - ๐๓ ก ทายระเบียบนี้ 

๑๐.๒  ผูประกันตนที่สํานักงานกําหนดใหเปนผูเลือกสถานพยาบาลดวยตนเอง 
ผูมีสิทธิตามมาตรา ๓๘ และผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ใหย่ืนคําขอตามแบบ สปส. ๙ - ๐๓/๑ 
ทายระเบียบนี้ 

 
ขอ ๑๑  การขอใบแทนบัตรรับรองสิทธ ิ
ในกรณีที่ผูประกันตนไดเปลี่ยนชื่อ ช่ือสกุล หรือบัตรรับรองสิทธิชํารุด สูญหาย 

ถูกทําลาย หรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนที่ทําใหไมสามารถใชบัตรรับรองสิทธิฉบับเดิมเพื่อไปรับ
บริการทางการแพทยได ใหนายจางหรือผูประกันตนแลวแตกรณี นําบัตรรับรองสิทธิฉบับเดิม 
หรือเอกสารการแจงความบัตรรับรองสิทธิสูญหายแลวแตกรณี มาแสดงตอสํานักงานพรอมกับยื่น
คําขอตอสํานักงาน ดังนี้ 

๑๑.๑  ผูประกันตนที่สํานักงานกําหนดใหนายจางเปนผูเลือกสถานพยาบาลแทน
ผูประกันตน ใหย่ืนคําขอตามแบบ สปส. ๙ - ๐๓ ข ทายระเบียบนี้ 

๑๑.๒  ผูประกันตนที่สํานักงานกําหนดใหเปนผูเลือกสถานพยาบาลดวยตนเอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูมีสิทธิตามมาตรา ๓๘ และผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ใหย่ืนคําขอตามแบบ สปส. ๙ - ๐๓/๑ 
ทายระเบียบนี้ 

 
ขอ ๑๒  อายุบัตรรับรองสิทธิ 
บัตรรับรองสิทธิที่ออกตามระเบียบนี้ ใหมีอายุการใช ดังนี ้
๑๒.๑  บัตรรับรองสิทธิที่ผูอํานวยการ หรือประกันสังคมจังหวัดเปนผูออก ใหมี

อายุการใชครั้งละหนึ่งปนับแตวันออกบัตร หรือเปนระยะเวลาอยางอ่ืนตามที่ สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนด 

๑๒.๒  บัตรรับรองสิทธิที่ออกใหแกผูมีสิทธิตามมาตรา ๓๘ ใหมีอายุการใช
ตามที่กําหนดในบัตรรับรองสิทธิ แตไมเกินหกเดือนนับแตวันออกบัตร 

 
ขอ ๑๓  สถานพยาบาลที่มีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย 
บัตรรับรองสิทธิที่ออกตามระเบียบนี้ ผูประกันตนมีสิทธินําไปรับบริการทาง

การแพทย ณ สถานพยาบาลที่ปรากฏชื่อในบัตรรับรองสิทธิ รวมทั้งสถานพยาบาลอันเปน
เครือขายของสถานพยาบาลที่ปรากฏชื่อในบัตรรับรองสิทธิเทานั้น และผูประกันตนตองแสดงบัตร
รับรองสิทธิทุกครั้งที่ไปรับบริการทางการแพทย 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
อําพล  สิงหโกวินท 

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. แบบแสดงความจํานงขอเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ (สปส. ๑ - ๒๐) 
๒. แบบเลือกสถานพยาบาล สํานักงานประกันสังคม (สปส. ๙ - ๐๑) 
๓. แบบเลือกสถานพยาบาล โครงการใหผูประกันตนเลือกสถานพยาบาล (สปส. 

๙ - ๐๑/๑) 
๔. แบบขอเพิ่มบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลป.... กรณีครบ ๙๐ วัน (สปส. 

๙ – ๐๒) 
๕. แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สําหรับผูประกันตนเลือก

สถานพยาบาล (สปส. ๙ – ๐๒/๑) 
๖. แบบขอเปลี่ยนแปลงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. ๙ – ๐๓ ก) 
๗. แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลทดแทนฉบับเดิม 
๘. แบบขอเปลี่ยนแปลงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สําหรับผูประกันตน

เลือกสถานพยาบาล (สปส. ๙ – ๐๓/๑) 
๙ .  แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  ตามมาตรา  ๓๘  แหง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (สปส. ๙ – ๐๕) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชไมพร/แกไข 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 

สถาพร/ปรับปรุง 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


