
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 
 

ประกาศสาํนักงานประกันสังคม 
เร่ือง รับสมัครสถานพยาบาลของเอกชนเพื่อใหบริการทางการแพทย 

แกผูประกันตนประจําป พ.ศ. ๒๕๔๑๑ 
   

 
ดวยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕๙ บัญญัติใหเลขาธิการ

สํานักงานประกันสังคมประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตทองที่และชื่อสถานพยาบาลที่
ผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย สํานักงานประกันสังคมจึงออกประกาศรับสมัคร
สถานพยาบาลที่จะเขาเปนสถานพยาบาลประกันสังคมในการใหบริการทางการแพทยแก
ผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังตอไปนี้  

 
๑  คุณสมบัติทั่วไป  

เปนสถานพยาบาลที่ไดมาตรฐานของสถานพยาบาลตามประกาศสํานักงาน
ประกันสังคม เร่ือง กําหนดมาตรฐานสถานพยาบาลที่ใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน ลง
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๘  

 
๒  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

สถานพยาบาลที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสถานพยาบาลประกันสังคมในการ
ใหบริหารทางการแพทยแกผูประกันตน ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหขอรับและยื่นใบสมัครไดที่กอง
ประสานการแพทยและฟนฟูสมรรถภาพ สํานักงานประกันสังคม เลขที่ ๘๘/๒๘ หมูที่ ๔ ถนนตวิา
นนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ในทองที่ที่
สถานพยาบาลตั้งอยู ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๔๐  

 
๓  เอกสารและหลักฐานที่ตองใชในการสมัคร 

๓.๑ ใบสมัครเปนสถานพยาบาลประกันสังคม 
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหลงนามในใบสมัครเปน

สถานพยาบาลประกันสังคม)  
๓.๓ สําเนาใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล (ฉบับตออายุถึงวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐)  
๓.๔ สําเนาใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งสถานพยาบาล  
๓.๕ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทพรอมวัตถุประสงค 

(ฉบับคัดลอกเปนปจจุบัน)  
๔  เงินมัดจําในการสมัคร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๓๖ ง/หนา ๓๓/๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานประกันสังคมจะเก็บเงินมัดจําเปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพัน
บาทถวน) ในการสมัครเขาเปนสถานพยาบาลประกันสังคมในการใหบริการทางการแพทยแก
ผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๑ สําหรับ
สถานพยาบาลเอกชนที่สมัครใหมซึ่งไมไดเปนสถานพยาบาลประกันสังคมในการใหบริการทาง
การแพทยแกผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อยูแลวในปที่มีการ
ประกาศรับสมัครโดยสํานักงานประกันสังคมจะคืนเงินมัดจําดังกลาวเมื่อสถานพยาบาลไดทํา
สัญญาจางใหบริการทางการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กับสํานักงาน
ประกันสังคมภายในเวลาที่สํานักงานประกันสังคมไดกําหนด และจะมีการริบเงินมัดจําดังกลาวใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  

(๑) เมื่อสํานักงานประกันสังคมไดดําเนินการตรวจสถานพยาบาลดังกลาว
แลวปรากฏวามีคุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
สถานพยาบาลที่ใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตน ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๘  

(๒) เมื่อสถานพยาบาลดังกลาวถอนตัวกอนทําสัญญาจางใหบริการทางการ
แพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กับสํานักงานประกันสังคมหรือไมสามารถ
ที่จะเปนสถานพยาบาลประกันสังคมในการใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  

(๓) สถานพยาบาลดังกลาวไมมาทําสัญญาจางใหบริการทางการแพทยตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กับสํานักงานประกันสังคมภายในเวลาที่สํานักงาน
ประกันสังคมไดกําหนด  

 
๕  การประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

สถานพยาบาลใดที่จะไดเขารวมเปนสถานพยาบาลประกันสังคมในการ
ใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนประจําป พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานประกันสังคมจะเปนผู
พิจารณาวินิจฉัย และจะแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหสถานพยาบาลทราบสําหรับสถานพยาบาลที่
ไดเขารวมเปนสถานพยาบาลประกนสังคมในการใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนประจําป 
พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานประกันสังคมจะขึ้นบัญชีสถานพยาบาลไวและเมื่อสถานพยาบาลไดทํา
สัญญาจางใหบริการทางการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กับสํานักงาน
ประกันสังคมแลวสํานักงานประกันสังคมจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนเขตทองที่และ
ช่ือสถานพยาบาลที่ผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยตอไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
จําลอง  ศรีประสาธน 

เลขาธิการสํานกังานประกันสงัคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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