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ระเบียบสํานักงานประกันสังคม 
ว่าด้วยการกําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์   

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓   
พ.ศ.  2560 

 
 

ด้วยคณะกรรมการการแพทย์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม  มีมติให้
สํานักงานประกันสังคมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่
เนื่องจากการทํางานตามมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  2558  โดยวิธีเหมาจ่าย  จึงจําเป็นต้องกําหนดสิทธิ
ในการรับบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาล  และ
เพื่อให้การกําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  58  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการกําหนดสิทธิในการ 
รับบริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  พ.ศ.  2560” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสํานักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการออกบัตรรับรองสิทธิ 

การรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พ.ศ.  ๒๕5๙ 
ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

และให้มีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์และออกแนวปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“กําหนดสิทธิ”  หมายถึง  สิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ที่ผู้ มีอํานาจกําหนดสิทธิ 

ตามระเบียบนี้  กําหนดให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิเพื่อไปรับบริการทางการแพทย์  กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ตามมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2558 

“สถานพยาบาล”  หมายถึง  สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชน 
ตามรายชื่อที่สํานักงานประกันสังคมประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักงานประกันสังคม  หรือสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  
หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา 
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“ผู้ประกันตน”  หมายถึง  ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ .ศ .  ๒๕๓๓  ที่ส่งเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนกรณี 
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางานตามมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2558 

“ผู้ มีสิทธิ”  หมายถึง  ผู้ มีสิทธิตามมาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ยังมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางานตามมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2558 

“นายจ้าง”  หมายถึง  นายจ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
“สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายถึง  ข้อความที่ได้สร้าง  ส่ง  รับ  เก็บรักษา  หรือประมวลผล  

ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด 
ข้อ 6 ให้ผู้อํานวยการสํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์  หรือผู้อํานวยการสํานักงาน

ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑ - ๑๒  หรือประกันสังคมจังหวัด  หรือหัวหน้าสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสาขา  มีอํานาจกําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ 

ข้อ 7 ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการ
ออกให้เพื่อขอรับบริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลที่สํานักงานกําหนด 

กรณีผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว  ต้องแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง  (Passport)  
หรือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  เพื่อขอรับบริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลที่สํานักงานกําหนด   

ข้อ 8 การเลือกสถานพยาบาล 
ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิต้องเลือกสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่ประจําทํางานอยู่หรือ 

พักอาศัยอยู่จริง  หรือเขตจังหวัดรอยต่อ  โดยการเลือกสถานพยาบาลดังกล่าวสามารถดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ผู้ประกันตนที่เข้าทํางานกับนายจ้าง  ให้กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  (สปส.  ๑-๐๓)  
พร้อมเลือกสถานพยาบาลและย่ืนต่อนายจ้าง  เพื่อให้นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่อสํานักงาน
หรือนําส่งแบบรายการด้วยสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

(๒) ผู้มีสิทธิตามมาตรา  ๓๘  ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙  ให้กรอกแบบคําขอ
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙  (สปส.  ๑-๒๐)  พร้อมเลือกสถานพยาบาล  และยื่นต่อสํานักงาน   

(๓) ผู้มีสิทธิตามมาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๔๑  หรือผู้ประกันตน  หรือผู้มีสิทธิยังไม่มีหรือ 
ยังไม่ได้รับสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์  ให้ดําเนินการย่ืนขอรับสิทธิรับบริการทางการแพทย์ 
โดยกรอกแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์  (สปส.  ๙-๐๒)  ท้ายระเบียบนี้  และ
ย่ืนต่อสํานักงาน  หรือกรอกและย่ืนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อ 9 การเปลี่ยนสถานพยาบาล 
ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้  โดยให้กรอกแบบเลือกสถานพยาบาล 

ในการรับบริการทางการแพทย์  (สปส.  ๙-๐๒)  ท้ายระเบียบนี้  และยื่นต่อสํานักงาน  หรือกรอก  และ 
ย่ืนทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) เปลี่ยนสถานพยาบาลประจําปีได้ปีละหนึ่งคร้ัง  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  ถึงวันที่   
๓๑  มีนาคมของทุกปี 

(2) เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี  กรณีมีเหตุจําเป็น  เช่น  ย้ายที่พักอาศัย  ย้ายสถานที่
ประจําทํางาน  หรือพิสูจน์ทราบว่ามีการเลือกสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ  โดยผู้ประกันตน
หรือผู้มีสิทธินั้นไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าว  ทั้งนี้  กรณีย้ายที่พักอาศัย  
หรือย้ายสถานที่ประจําทํางาน  ให้ย่ืนเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในระยะเวลา  สามสิบวันนับแต่วันที่ย้าย 
ที่พักอาศัย  หรือย้ายสถานที่ประจําทํางาน 

(3) กรณีอื่นที่ผู้มีอํานาจกําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์  ตามระเบียบนี้มีดุลยพินิจ
ให้เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 

ข้อ ๑0 การกําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ 
เม่ือผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิย่ืนแบบข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน  (สปส.  ๑-๐๓)  แบบคําขอเป็น

ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙  (สปส.  ๑-๒๐)  แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์  
(สปส.  ๙-๐๒)  แล้วแต่กรณี  ให้สํานักงานกําหนดสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิไปรับบริการ
ทางการแพทย์  โดยระบุวันเร่ิมสิทธิ  ดังนี้   

(๑) กรณีสํานักงานรับแบบตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่  ๑  ถึง  ๑๕  ของเดือนใดกําหนดสิทธิ 
ในการรับบริการทางการแพทย์เป็นวันที่  ๑๖  ของเดือนนั้น 

(๒) กรณีสํานักงานรับแบบตามวรรคหนึ่งระหว่างวันที่  ๑๖  ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน  
กําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เป็นวันที่  ๑  ของเดือนถัดไป 

ทั้งนี้  ในการกําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนตามวรรคหน่ึง   
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการนําส่งเงินสมทบตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิเป็นผู้ป่วยในและจําเป็นต้องไปรับการรักษาต่อเนื่องไม่ว่า 
จะเป็นผู้ป่วยในของสถานพยาบาลใด ๆ  ก็ตาม  สํานักงานจะไม่กําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์  
หรือทําการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาพยาบาล 
ในคร้ังนั้นก่อน  และสํานักงานต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิหรือสถานพยาบาล 
ที่ให้บริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
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ข้อ ๑1 กรณีสถานพยาบาลออกจากโครงการประกันสังคม  หรือกรณีลูกจ้าง  ไม่เลือก
สถานพยาบาล  หรือกรณีสถานพยาบาลเดิมเกินจํานวนผู้ประกันตนสูงสุดที่สํานักงานกําหนดให้กับ
สถานพยาบาล  ทําให้สํานักงานไม่สามารถกําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตน
หรือผู้มีสิทธิได้  ให้สํานักงานจัดหาสถานพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ  โดยดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การจัดสถานพยาบาลสําหรับเขตความรับผิดชอบกรุงเทพมหานคร  ให้จัดสถานพยาบาล
ตามประเภทสถานพยาบาลในแต่ละพื้นที่โดยพิจารณาเรียงลําดับ  ดังนี้ 

 ลําดับที่  ๑  สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
 ลําดับที่  ๒  สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร   
 ลําดับที่  ๓  สถานพยาบาลของทางราชการสังกัดอื่นที่ไม่ใช่ลําดับที่  ๑  และลําดับที่  ๒   
 ลําดับที่  ๔  สถานพยาบาลของเอกชน  กรณีที่เขตพื้นที่นั้น ๆ  มีสถานพยาบาลของเอกชน

หลายแห่ง  ให้จัดสถานพยาบาลโดยเรียงตามรหัสสถานพยาบาลจากน้อยไปหามาก  และจะต้องไม่เกิน
จํานวนผู้ประกันตนสูงสุดที่สํานักงานกําหนดให้กับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง 

(๒) การจัดสถานพยาบาลสําหรับจังหวัด  ให้จัดสถานพยาบาลตามประเภทสถานพยาบาล 
ในแต่ละจังหวัด  โดยพิจารณาเรียงลําดับ  ดังนี้ 

 ลําดับที่  ๑  สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
 ลําดับที่  ๒  สถานพยาบาลของทางราชการสังกัดอื่นที่ไม่ใช่ลําดับที่  ๑   
 ลําดับที่  ๓  สถานพยาบาลของเอกชน  กรณีที่จังหวัดนั้น ๆ  มีสถานพยาบาลของเอกชน

หลายแห่ง  ให้จัดสถานพยาบาลโดยเรียงตามรหัสสถานพยาบาลจากน้อยไปหามาก  และจะต้องไม่เกิน
จํานวนผู้ประกันตนสูงสุดที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดให้กับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง 

ทั้งนี้  การจัดสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง  สํานักงานประกันสังคม 
จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัดเรียงลําดับสถานพยาบาลตามที่ กําหนดไว้ข้างต้นจนครบตามจํานวน 
ที่ต้องดําเนินการ 

เว้นแต่  ในพื้นที่นั้น ๆ  ไม่มีสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงให้บริการทางการแพทย์ได้  ให้เป็น 
ดุลยพินิจของเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมพร้อมแสดงเหตุผลประกอบในการกําหนดสิทธิ 
ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนได้   

กรณีผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลที่สํานักงานกําหนดให้ตามวรรคหน่ึง  
ให้กรอกแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์  (สปส.  ๙-๐๒)  ท้ายระเบียบนี้  และ 
ย่ืนต่อสํานักงาน  หรือทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในระยะเวลา  ๓  เดือน   
นับแต่วันที่มีสิทธิ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สุรเดช  วลีอิทธิกุล 

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 






