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ระเบียบสํานักงานประกันสังคม 
ว่าด้วยการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ด้วยคณะกรรมการการแพทย์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม  ได้มีมติให้
สํานักงานประกันสังคมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่
เนื่องจากการทํางานตามมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  โดยวิธีเหมาจ่าย
และในการให้บริการทางการแพทย์โดยวิธีเหมาจ่ายดังกล่าว  จําเป็นต้องออกบัตรรับรองสิทธิให้แก่ผู้ประกันตน  
เพื่อไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาล  และเพื่อให้การออกบัตรรับรองสิทธิมีความคล่องตัว 
ในการปฏิบัติงานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการออกบัตรรับรองสิทธิ
การรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบสํานักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๒) ระเบียบสํานักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๓)  ระเบียบสํานักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

และให้มีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“บัตรรับรองสิทธิ”  หมายถึง  บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลท่ีผู้มีอํานาจออกบัตรรับรองสิทธิ

ตามระเบียบนี้  ออกให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิเพื่อไปรับบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน 

“สถานพยาบาล”  หมายถึง  สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชน 
ตามรายชื่อที่สํานักงานประกันสังคมประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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“สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักงานประกันสังคม  หรือสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  
หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา   

“ผู้ประกันตน”  หมายถึง  ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ที่ส่งเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
อันมิใช่เนื่องจากการทํางานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓   

“ผู้มีสิทธิ”  หมายถึง  ผู้มีสิทธิตามมาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ที่ยังมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก 
การทํางานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓   

“นายจ้าง”  หมายถึง  นายจ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
“ผู้อํานวยการ”  หมายถึง  ผู้อํานวยการสํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์หรือผู้ซึ่งผู้อํานวยการ

สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์มอบหมาย 
“ประกันสังคมจังหวัด”  หมายถึง  ประกันสังคมจังหวัดหรือหัวหน้าสํานักงานประกันสังคม

จังหวัดสาขา 
ข้อ ๖ บัตรรับรองสิทธิให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการดังต่อไปนี้มีอํานาจออกบัตรรับรองสิทธิ 
(๑) ผู้อํานวยการมีอํานาจออกบัตรรับรองสิทธิใหแ้ก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิทั่วราชอาณาจักร 
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่มีอํานาจออกบัตรรับรองสิทธิ

ให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่รับเงินสมทบ   
(๓) ประกันสังคมจังหวัดมีอํานาจออกบัตรรับรองสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิที่สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดรับเงินสมทบ 
ในกรณีที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิขอเปลี่ยนสถานพยาบาล  หรือขอรับบัตรรับรองสิทธิใหม่

ทดแทนฉบับเดิม  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่และประกันสังคมจังหวัด 
มีอํานาจออกบัตรรับรองสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๘ อายุบัตรรับรองสิทธิ 
  บัตรรับรองสิทธิให้มีอายุการใช้  ดังนี้   
  ๘.๑ บัตรรับรองสิทธิที่ออกให้ผู้ประกันตน  ให้มีอายุการใช้คร้ังละไม่เกิน  ๒  ปี  

ตั้งแต่วันออกบัตร  หรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่นตามที่สํานักงานกําหนด 
  ๘.๒ บัตรรับรองสิทธิที่ออกให้ผู้มีสิทธิให้มีอายุการใช้ตั้งแต่วันออกบัตรจนถึงวัน 

บัตรหมดอายุตามที่กําหนดในบัตรรับรองสิทธิ 
ข้อ ๙ ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิมีสิทธินําบัตรรับรองสิทธิไปแสดงเพื่อรับบริการทางการแพทย์  

ณ  สถานพยาบาลที่ปรากฏชื่อในบัตรรับรองสิทธิ  รวมทั้งสถานพยาบาลเครือข่ายของสถานพยาบาลดังกล่าว  



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

โดยผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิต้องแสดงบัตรรับรองสิทธิ  หรือบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นซึ่ง 
ทางราชการออกให้ 

ข้อ ๑๐ การเลือกสถานพยาบาล 
  ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิต้องเลือกสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ  ซึ่งตั้งอยู่ใน 

เขตจังหวัดที่ผู้ประกันตนประจําทํางานอยู่  หรือที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิพักอาศัยอยู่จริง  หรือเขตจังหวัดรอยต่อ  
โดยการเลือกสถานพยาบาลดังกล่าวผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง  และดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

  ๑๐.๑ ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่เข้าทํางานกับนายจ้าง  ให้กรอกแบบข้ึนทะเบียน
ผู้ประกันตน  (สปส.  ๑-๐๓)  ตามที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด  พร้อมเลือกสถานพยาบาล  และยื่นต่อนายจ้าง  
เพื่อให้นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่อสํานักงาน  หรือย่ืนแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๑๐.๒ ผู้ มีสิทธิตามมาตรา   ๓๘   ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา   ๓๙   
ให้กรอกแบบคําขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙  (สปส.  ๑-๒๐)  ตามที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด  
พร้อมเลือกสถานพยาบาล  และยื่นต่อสํานักงาน 

  ๑๐.๓ ผู้มีสิทธิตามมาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๑  ให้กรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิ
การรักษาพยาบาลตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  (สปส.  ๙-๐๓)   
ท้ายระเบียบนี้  และยื่นต่อสํานักงาน 

  ในกรณีที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิยังไม่มีหรือยังไม่ได้รับบัตรรับรองสิทธิ  ให้ดําเนินการ
ย่ืนขอบัตรรับรองสิทธิ  โดยกรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  (สปส.  ๙-๐๒)  หรือแบบขอ
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
(สปส.  ๙-๐๓)  ท้ายระเบียบนี้  แล้วแต่กรณี  และยื่นต่อสํานักงาน 

ข้อ ๑๑ การขอรับบัตรรับรองสิทธิใหม่ทดแทนบัตรรับรองสิทธิฉบับเดิม 
  ในกรณีที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  หรือบัตรรับรองสิทธิสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่ทําให้ไม่สามารถใช้บัตรรับรองสิทธิฉบับเดิมได้  ให้กรอกแบบขอ
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  (สปส.  ๙-๐๒)  หรือแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 
ตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  (สปส.  ๙-๐๓)  ท้ายระเบียบนี้   
แล้วแต่กรณี  และยื่นต่อสํานักงาน 

ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสถานพยาบาล 
  ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้   

โดยให้กรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  (สปส.  ๙-๐๒)  หรือแบบขอบัตรรับรองสิทธิ 
การรักษาพยาบาลตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  (สปส.  ๙-๐๓)   
ท้ายระเบียบนี้  แล้วแต่กรณี  และยื่นต่อสํานักงาน  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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  ๑๒.๑ เปลี่ยนสถานพยาบาลประจําปีได้ปีละ  ๑  คร้ัง  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม   
ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคมของทุกปี 

  ๑๒.๒ เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี  กรณีมีเหตุจําเป็น  เช่น  ย้ายที่พักอาศัย  
ย้ายสถานที่ประจําทํางาน  หรือพิสูจน์ทราบว่ามีการเลือกสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ   
โดยผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธินั้นไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าว  เป็นต้น  
ทั้งนี้  กรณีย้ายที่พักอาศัย  หรือย้ายสถานที่ประจําทํางาน  ให้ย่ืนเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในระยะเวลา  
๓๐  วัน  นับแต่วันที่ย้ายที่พักอาศัย  หรือย้ายสถานที่ประจําทํางาน 

  ๑๒.๓ กรณีอื่นที่ผู้มีอํานาจออกบัตรรับรองสิทธิตามระเบียบนี้มีดุลยพินิจให้เปลี่ยน
สถานพยาบาลได้ 

ข้อ ๑๓ การออกบัตรรับรองสิทธิ 
  เม่ือผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิย่ืนแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  (สปส.  ๑-๐๓)  แบบคําขอ

เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙  (สปส.  ๑-๒๐)  แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  (สปส.  ๙-๐๒)  
หรือแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  ตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
(สปส.  ๙-๐๓)  แล้วแต่กรณี  ให้สํานักงานออกบัตรรับรองสิทธิกําหนดสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนหรือ 
ผู้มีสิทธิมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์  โดยระบุวันออกบัตรรับรองสิทธิ  ดังนี้ 

  ๑๓.๑ สํานักงานรับแบบข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน  (สปส.  ๑-๐๓)  แบบคําขอเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙  (สปส.  ๑-๒๐)  แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  (สปส.  ๙-๐๒)  
หรือแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  ตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
(สปส.  ๙-๐๓)  แล้วแต่กรณี  วันที่  ๑  ถึง  ๑๕  บัตรรับรองสิทธิระบุวันออกบัตรเป็นวันที่  ๑๖  ของเดือนนั้น 

  ๑๓.๒ สํานักงานรับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  (สปส.  ๑-๐๓)  แบบคําขอเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙  (สปส.  ๑-๒๐)  แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  (สปส.  ๙-๐๒)  
หรือแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  ตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
(สปส.  ๙-๐๓)  แล้วแต่กรณี  วันที่  ๑๖  ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน  บัตรรับรองสิทธิระบุวันออกบัตรเป็น
วันที่  ๑  ของเดือนถัดไป 

  ในกรณีที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิเป็นผู้ป่วยในและจําเป็นต้องไปรับการรักษาต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในของสถานพยาบาลใด ๆ  ก็ตาม  สํานักงานจะไม่ออกบัตรรับรองสิทธิ  หรือทําการเปลี่ยน
สถานพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้ มีสิทธิจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาพยาบาลในคร้ังนั้นก่อน   
และสํานักงานต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิหรือสถานพยาบาลท่ีให้บริการ
ทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๔ บัตรรับรองสิทธิหมดอายุ 
  กรณีบัตรรับรองสิทธิหมดอายุการใช้ตามข้อ  ๘.๑  สํานักงานจะออกบัตรรับรองสิทธิ

ระบุสถานพยาบาลเดิมให้ผู้ประกันตน  ระบุวันออกบัตรเป็นวันที่  ๑  มกราคม  ปีถัดจากปีที่บัตรหมดอายุ   
  กรณีที่สถานพยาบาลเดิมตามบัตรรับรองสิทธิของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ  ไม่อยู่ใน

โครงการของสํานักงานประกันสังคมในปีถัดไป  ให้สํานักงานดําเนินการแจ้งให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิเลือก
สถานพยาบาลตามแบบการเปลี่ยนสถานพยาบาลกรณีโรงพยาบาลออกจากการเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม  
ภายในเวลาที่สํานักงานกําหนด  หากผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิไม่เลือกสถานพยาบาลหรือไม่ได้ย่ืนแบบ 
การเปล่ียนสถานพยาบาลกรณีโรงพยาบาลออกจากการเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม  ภายในเวลาที่
สํานักงานกําหนด  สํานักงานจะดําเนินการตามข้อ  ๑๕  ต่อไป 

ข้อ ๑๕ กรณีสถานพยาบาลออกจากโครงการประกันสังคมในระหว่างปี  หรือกรณีลูกจ้าง   
ไม่เลือกสถานพยาบาล  หรือกรณีสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิเดิมเต็มศักยภาพหรือไม่พร้อม
ให้บริการทางการแพทย์  ทําให้สํานักงานไม่สามารถออกบัตรรับรองสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิได้  
ให้สํานักงานจัดหาสถานพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ  โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

  ๑๕.๑ การจัดสถานพยาบาลสําหรับเขตความรับผิดชอบกรุงเทพมหานคร  ให้จัด
สถานพยาบาลตามประเภทสถานพยาบาลในแต่ละพื้นที่โดยพิจารณาเรียงลําดับ  ดังนี้ 

    ลําดับที่  ๑  สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 
    ลําดับที่  ๒  สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร   
    ลําดับที่  ๓  สถานพยาบาลของทางราชการสังกัดอื่นที่ไม่ใช่ลําดับที่  ๑   

และลําดับที่  ๒ 
    ลําดับที่  ๔  สถานพยาบาลของเอกชน  กรณีที่เขตพื้นที่นั้น ๆ  มีสถานพยาบาล

ของเอกชนหลายแห่ง  ให้จัดสถานพยาบาลโดยเรียงตามรหัสสถานพยาบาล  จากน้อยไปหามาก  และจะต้อง
ไม่เกินศักยภาพสูงสุดที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดให้สถานพยาบาลแต่ละแห่ง 

  ๑๕.๒ การจัดสถานพยาบาลสําหรับจังหวัด  ให้จัดสถานพยาบาลตามประเภทสถานพยาบาล
ในแต่ละจังหวัด  โดยพิจารณาเรียงลําดับ  ดังนี้ 

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

ของเอกชนหลายแห่ง  ให้จัดสถานพยาบาลโดยเรียงตามรหัสสถานพยาบาลจากน้อยไปหามาก   
และจะต้องไม่เกินศักยภาพสูงสุดที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดให้สถานพยาบาลแต่ละแห่ง 

  ทั้งนี้  การจัดสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามวรรคแรก  สํานักงาน
ประกันสังคมจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัดเรียงลําดับสถานพยาบาลตามที่กําหนดไว้ข้างต้นจนครบ 
ตามจํานวนที่ตอ้งดําเนินการ 
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  กรณีผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ 
ที่สํานักงานออกให้ตามวรรคแรก  ให้กรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  สปส.  ๙-๐๒   
หรือแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
(สปส.  ๙-๐๓)  ท้ายระเบียบนี้  แล้วแต่กรณี  และย่ืนต่อสํานักงาน  เพื่อเปลี่ยนสถานพยาบาลภายใน
ระยะเวลา  ๓  เดือน  นับแต่วันที่บัตรมีผลบังคับใช้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สุรเดช  วลีอิทธิกุล 

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 


















