
การจดัการธรุกรรมการเบกิจา่ย 

สทิธสิวสัดกิารพนกังานส่วนทอ้งถิน่ (อปท.)

ฝ่ายบรหิารการจดัสรรและชดเชยคา่บรกิาร
ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



วัตถุประสงค์ ของการด าเนินงานโครงการ
เบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. 

ระบบ
เบกิจา่ยตรง

ส่งเสรมิจดัระบบให้
ไดร้บับรกิาร

สาธารณสุขทีม่ี
มาตรฐานอย่าง
ทัว่ถงึและ มี
ประสทิธภิาพ 

เหมาะสมกบัความ
จ าเป็นดา้นสุขภาพ

ลดปัญหาการ
ส ารองจา่ยคา่
รกัษาพยาบาล
ของพนกังาน 

อปท. 
โดยเฉพาะใน

โรคทีม่ี
คา่ใชจ้า่ยสูง

ลดภาระคา่ใชจ้า่ยของ 
อปท.ขนาดเล็ก ทีม่ี
งบประมาณคา่

รกัษาพยาบาลน้อย 
ส่งผลตอ่การเพิม่
ประสทิธภิาพในการ
บรหิารงานพฒันา
ทอ้งถิน่มากขึน้สรา้งความ

ม ัน่คงดา้น
สุขภาพ ขวญั
และก าลงัใจให้
ผูป้ฎบิตังิานเพือ่
ประชาชน

การสง่ใบสมคัร
1. สง่ทาง E-mail: 

chutchon.a@sac.or.th 

2. สง่ทางไปรษณีย์ โครงการวรรณกรรม
สนาม ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์าร
มหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ
10170 (ประทบัตราวนัที่ 24 ก.พ. 2566)



การจัดการระบบเพื่อรองรบัการด าเนินงาน
1. ระบบฐานทะเบยีนผูม้สีทิธิ

2. ระบบทะเบยีนเบกิจา่ยตรง 

3. ระบบการขอรบัการชดเชยและการเบกิจา่ยตรง และกรณีส ารอง
จา่ยตามใบเสรจ็

4. ระบบตรวจสอบหลงัจา่ย (Audit)

5. ระบบคุม้ครองสทิธผูิม้สีทิธแิละระบบชว่ยเหลอื  (Help Desk 
,1330,Povider center)

6.  ระบบขอ้มูลเพือ่การตดิตามประเมนิผลสภาวะสุขภาพของผูม้ี
สทิธิ



ทะเบยีนลงทะเบยีนผูม้สีทิธ ิ





การเขา้รบับรกิารและวธิปีฏบิตั ิ
สทิธขิา้ราชการ และ อปท. ผูป่้วยนอก

ระบบการเบกิจา่ยตรง

สทิธ ิขา้ราชการ :: ตรวจสอบสทิธ ิ>> ใหบ้รกิาร 
>>  รดูบตัร Smart Card เพือ่บนัทกึคา่ใชจ้า่ยผา่น
เครือ่ง EDC 

สทิธ ิอปท.  ::  ตรวจสอบสทิธ ิ>> ใหบ้รกิาร 

ยกเลกิการลงทะเบยีนตามรอบวนัที ่4 และวนัที ่19

กรณีผูป่้วย

นอก

กรณีส ารองจา่ย

ขา้ราชการ :   ตน้สงักดั  (กรมบญัชกีลาง)
อปท. :  ตน้สงักดั (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)

หมายเหต ุ: การยกเลกิลงทะเบยีนเบกิจา่ยตรง สทิธิ
ขา้ราชการ  เร ิม่ 4 พ.ค.2561 / สทิธ ิอปท.เร ิม่ 1 
ส.ค.2561  

การสง่ขอ้มลูเบกิจา่ย โปรแกรม e-Claim

สามารถใชใ้บเสร็จเบกิไดโ้ดย 
ยืน่ ณ สว่นราชการตน้สงักดัของตนเอง



การเขา้รบับรกิารและวธิปีฏบิตั ิ
สทิธขิา้ราชการ และ อปท. ผูป่้วยใน

ตรวจสอบสทิธกิารรบับรกิาร

https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml
เว็บตรวจสอบสทิธภิาพประชาชน

กรณีผูป่้วย

ใน

ใชห้นงัสอืรบัรองสทิธจิากตน้สงักดั  ย ืน่ใหก้บั
สถานพยาบาล เพือ่ใหส้ถานพยาบาลเบกิเงนิคา่
รกัษาในระบบเบกิจา่ยตรง

ยงัไม่ขึน้สทิธิ

- ใชส้ทิธไิด ้โดยไมต่อ้งส ารองจา่ยคา่รกัษาพยายาล 
ยกเวน้กรณีเบกิคา่

ขึน้สทิธแิลว้

https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml


สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกบัการรกัษาพยาบาลของพนกังาน
และลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

• ครอบคลมุการเจ็บป่วยทกุกรณี แตไ่มร่วมถงึการเสรมิความงาม

• สามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ไดท้กุแหง่ท ัว่ประเทศ

• สามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนไดต้ามเงือ่นไขที่
กระทรวงการคลงัก าหนด (สทิธขิา้ราชการ) หรอืกระทรวงมหาดไทยก าหนด

(สทิธ ิอปท.)

• การตรวจสขุภาพประจ าปี (Health Screening)

• เฉพาะผูม้สีทิธ(ิขา้ราชการ, ลกูจา้งประจ า, ผูร้บัเบีย้หวดับ านาญ)

• ตรวจสขุภาพไดปี้ละ 1 คร ัง้ (ตามปีงบประมาณ)



หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขการเบกิจา่ยคา่

รกัษาพยาบาล 

สทิธสิวสัดกิารพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

(อปท.)ฝ่ายบรหิารการจดัสรรและชดเชยคา่บรกิาร
ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



อตัราจา่ยคา่รกัษาพยาบาล สทิธ ิอปท.

• จา่ยตามที่
สถานพยาบาลเรยีก
เก็บ (Fee  for  
service) หรอื ตาม
อตัราที่
กรมบญัชกีลาง
ก าหนด (บางหมวด)

• จา่ยตามผลการ
ค านวณคา่น า้หนกั
สมัพทัธ ์คณูดว้ย
อตัราจา่ยของแตล่ะ
โรงพยาบาล

• จา่ยตามรายการและราคา
ทีก่รมบญัชกีลางก าหนด

• กรณียา จา่ยตามราคาที่
กรมบญัชกีลางก าหนด 
หรอืตามทีโ่รงพยาบาล
เรยีกเก็บ

กรณีผูป่้วยนอก กรณีผูป่้วยใน 
กรณีจา่ยเพิม่เตมิในผูป่้วย

ใน (Additional  
payment)



กรณีผูป่้วยใน
1.ค านวณคา่น ้าหนกัสมัพทัธ ์(DRG) x อตัราจา่ยของ รพ.ตามที่

กรมบญัชกีลางก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ

2.กรณีการรกัษาโรคมะเรง็ ค านวณคา่น ้าหนกัสมัพทัธ ์(DRG) ของ

โรคมะเรง็ และจ่ายค่ายามะเรง็เพิม่เติมตามรายการทีก่ าหนด

(ค านวณโดย  (Adj.rw X ccuf X อตัราจา่ย) + คา่ยามะเรง็)

3. การจา่ยเพิม่เตมิจากผลการค านวณคา่น ้าหนกัสมัพทัธ ์

-คา่หอ้งและคา่อาหาร ตามรายการและอตัราทีก่ าหนด

-คา่อวยัวะเทยีมและอปุกรณ ์ตามรายการและอตัราทีก่ าหนด

-คา่ยาตามรายการทีก่ าหนด ตามราคาทีส่ถานพยาบาลเรยีก
เกบ็ หรอืตามอตัราทีก่ าหนด

-คา่ยากลบับา้น กรณีผูป่้วยตอ้งไดร้บัยาตอ่เน่ืองหรอืผูป่้วยโรค

ผูป่้วยในท ัว่ไปทกุกรณี

รพ. เป็นผูเ้บกิจา่ยแทนผูม้สีทิธ ิ



หมวดคา่รกัษาพยาบาล และ อตัราการจา่ย



- เบกิจา่ยตามรหสัและอตัราที่
ก าหนด

- การเบกิท ัง้จา่ยตรงและใบเสร็จ ให้
สถานพยาบาลระบรุหสัรายการ     

- กรณีผูป่้วยนอก เบกิคา่เตยีง
สงัเกตอาการตามเงือ่นไขที่
ก าหนด และระบรุหสัรายการ     

คา่หอ้ง/คา่อาหาร และ อปุกรณฯ์

หมวดที ่1 คา่หอ้ง/คา่อาหาร

❖ เบกิจา่ยตามรหสัและอตัราทีก่ าหนด

❖ เบกิจา่ยในระบบเบกิจา่ยตรง ยกเวน้ ฟนัเทยีม
สามารถเบกิใบเสร็จได ้

❖ กรณีสถานพยาบาลไมม่รีายการอปุกรณส์ามารถ
ใชใ้บเสร็จเบกิตน้สงักดัได ้(มแีบบ 7135 จาก รพ.รฐั)

❖ การเบกิท ัง้จา่ยตรงและใบเสร็จใหส้ถานพยาบาล
ระบรุหสัรายการ  ต ัง้แต ่1 ม.ค. 2561 เป็นตน้ไป

❖ กรณีรายการอปุกรณม์รีาคาสงูกวา่ทีก่ าหนด หาก
ผูม้สีทิธปิระสงคใ์ชส้ามารถเก็บสว่นเกนิจากสทิธิ
ได้

❖ เบกิคา่ซอ่มไดไ้มเ่กนิครึง่หนึง่ของราคาอปุกรณท์ี่
ประกาศ

ด่วนทีส่ดุ ที ่กค 0422.2/พิเศษ 
ว2  ลว 4/12/56

หมวด 2 อวยัวะเทยีมและ
อปุกรณ์ในการบดัรกัษาโรค

ที ่กค 0416.4/ว
484



คา่ยา

1. กลุม่ยาทีต่อ้งขออนมุตักิอ่นการใชย้า 6 กลุม่ 
1) ยามะเร็ง
2) ยาโรครมูาตกิ 

3) ยาโรคสะเก็ดเงนิ และโรคเพมพกิสั (Pemphigus)
4) ภาวะมา่นตาอกัเสบ หรอื ยเูวยีอกัเสบ (uveitis)

5) โรคล าไสอ้กัเสบเรือ้รงั (Inflammatory bowel disease : IBD) 
6) กลุม่ยาชวีวตัถทุ ีม่คีา่ใชจ้า่ยสงู BLPA (biologic PA)

หมายเหต ุ: 

-ตามรายการและอตัราทีก่รมบญัชกี าหนด
-เบกิไดใ้นระบบเบกิจา่ยตรงเทา่น ัน้

2. กลุม่ยาทีไ่มใ่หเ้บกิจา่ยตรง ตามรายการทีก่ าหนด

ผูม้สีทิธติอ้งส ารองจา่ยและเบกิดว้ยใบเสร็จเทา่น ัน้

3. ยาทีไ่มส่ามารถเบกิได ้ตามรายการทีก่ าหนด

คา่ยาเบกิไดต้ามที่

สถานพยาบาลเรยีกเกบ็

❖กรณีใชย้านอกบญัชยีา

หลกัแห่งชาตติอ้งบนัทกึ

เหตุผลในการใชย้า ( EA –
EF )

(EF ผูม้สีทิธติอ้งช าระเองเน่ืองจากประสงคข์อ
ใชเ้อง)

กรณีทีข่อเบกิในระบบใบเสรจ็ 

ตอ้งแนบเอกสารรบัรองการ

ใชย้านอกบญัชยีาหลกัทุก

คร ัง้

หมวดที ่ 3

**พบปญัหาการเบกิจา่ยยาขา้งตน้ประสาน สปสช.เพือ่ใหข้อ้มลูและ
รายละเอยีดเงือ่นไขการเบกิจา่ย



คา่ยากลบับา้น

หมายถงึ ส่วนของคา่ยาทีใ่หผู้ป่้วยน ากลบัไปใช้

ทีบ่า้น (กรณีโรคเร ือ้รงัหรอืตอ้งรกัษาตอ่เน่ือง) โดย
สถานพยาบาลแยกออกจากคา่ยาทีใ่ชข้ณะอยู่

โรงพยาบาล ไม่วา่จะเป็นยาฉีดหรอืยารบัประทาน

การจา่ยยาตอ้งสอดคลอ้งกบัวนันดั และแผนการรกัษา

รพ. เบกิจา่ยใหใ้นระบบเบกิจา่ยตรง

หมวดที ่ 4



คา่เวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า

• กรณีทีใ่ชใ้นโรงพยาบาล  เบกิไดต้ามสถานพยาบาล
เรยีกเกบ็

• กรณีน ากลบับา้น เบกิได ้8 รายการ  เท่านัน้
ผูป่้วยนอก

• เบกิเหมารวมอยู่ในคา่น ้าหนกัสมัพทัธท์ีค่ านวณ
ได้ผูป่้วยใน

หมายถงึ คา่วสัดทุางการแพทยท์ีใ่ชเ้พือ่การบ าบดัรกัษาผูป่้วยในโรงพยาบาล

คา่วสัดทุางการแพทย ์ ทีค่ดิราคารวมอยู่ในคา่ใชจ้า่ย

หมดอืน่ 

หา้มน ามาเบกิในหมวดนี ้

หมวดที ่ 5



รายการคา่วสัดสุ ิน้เปลอืงทางการแพทยท์ีส่ามารถเบกิจา่ยได ้
ในกรณีทีส่ถานพยาบาลส ัง่จา่ยใหผู้ป่้วยนอกเพือ่น ากลบัไปใชท้ีบ่า้น

รหัส ล าดั
บที่ รายการ หน่ว

ย

ราคาไม่
เกิน    

(บาท)
1 ท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร

020700 1.1 สายให้อาหารผา่นรูจมูกสูก่ระเพาะอาหาร
(Nasogastric tube)ระยะสั้น                                                     

เสน้
ละ 15

ข้อบ่งชี ้  ส าหรบัผูป้่วยทีกิ่นอาหารทางปากไม่ได้ หรอืที่
ต้องได้รบั                                                        การระบายก๊าซ
หรอืของเหลว ออกจากกระเพาะอาหาร

2 วัสด/ุอุปกรณ์ใช้เก็บของเสยีจากล าไส้
024840 2.1 ถุงเก็บสิง่ขับถ่ายจากล าไส ้(Colostomy bag) ถุงละ 10

ข้อบ่งชี ้  ใช้เก็บสิง่ขับถ่ายในผูป่้วยทีม่ลี าไสเ้ปิดทีห่น้า
ท้อง

3 สายระบายปัสสาวะ

023000 3.1 สายสวนปัสสาวะส าหรบัเด็ก เสน้
ละ 200

023020 3.2 สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้ระยะยาว ชนิด 2 ทาง เสน้
ละ 30

4 ถุงเก็บปัสสาวะ
023801 4.1 ถุงเก็บปัสสาวะแบบติดกาวส าหรบัเด็ก ถุงละ 7

หมวดที ่ 5



❖ เบกิจา่ยตามรหสัและอตัราทีก่ าหนด
❖ เบกิจา่ยไดใ้นระบบเบกิจา่ยตรงและใบเสร็จ 
❖ การเบกิท ัง้จา่ยตรงและใบเสร็จใหส้ถานพยาบาลระบรุหสัรายการ 

❖ ผูป่้วยนอกจา่ยตามรหสัและอตัราทีป่ระกาศ
❖ ผูป่้วยในรวมในการค านวณคา่น า้หนกัสมัพทัธ์
❖ รายการนอกเหนอืจากทีก่ าหนด ไมส่ามารถเบกิจา่ยได้

หมวด 6 ,7 ,8 และ 9

หมวด 6 : คา่บรกิารโลหติและสว่นประกอบของโลหติ 
หมวด 7 : คา่ตรวจวนิจิฉยัทางเทคนคิการแพทยแ์ละพยาธวิทิยา

หมวด 8 : คา่ตรวจวนิจิฉยัและรกัษาทางรงัสวีทิยา
หมวด 9 : คา่ตรวจวนิจิฉยั โดยวธิ ีพเิศษอืน่ๆ



คา่อปุกรณ์ของใชแ้ละเครือ่งมอืทางการแพทย์

คา่ใชจ้า่ยในการใชอ้ปุกรณ์หรอืเครือ่งมอื
ของสถานพยาบาลเพือ่ประกอบการ
บ าบดัรกัษา โดยใหร้วมคา่ยาและวสัดสุ ิน้เปลอืง
ทีจ่ าเป็นตอ่การใช้ และมปีรมิาณการใชท้ี่
แนน่อน รว่มกบัอปุกรณข์องใชแ้ละเครือ่งมอื
ทางการแพทยน์ ัน้

ท ัง้นีก้ารคดิคา่บรกิารจะตอ้งไมซ่ า้ซอ้นกบั
คา่บรกิารประเภทอืน่ และสถานพยาบาลตอ้งมี
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดอตัราทีช่ดัเจน เชน่ 
เครือ่งชว่ยหายใจ (ใหร้วมคา่ออกซเิจน) 
เครือ่ง monitor ตา่ง ๆ และคา่ set ทีใ่ชใ้นการ
ตรวจรกัษาตา่ง ๆ เป็นตน้

หมวดที ่10

1. เครือ่งดมยาสลบและวสัดพุืน้ฐานทีใ่ช้
รว่มกบัเครือ่งดมยาสลบ เชน่ Bacteria 
filter ถงุและสายดดูเสมหะ กา๊ซออกซเิจน
และไนตรสัออกไซด ์เครือ่ง Monitor วดั 
Vital Signs อตัโนมตั ิ(NIBP, EKG) 
เครือ่งวดัคา่ความอิม่ตวัออกซเิจนในเลอืด 
และคา่แรงงานในการใหบ้รกิารวสิญัญหีอ้ง 
Recovery room

2. คา่วสัดพุืน้ฐานทีใ่ชใ้นการเปิดเสน้ เชน่ 
เข็มและชุดใหน้ า้เกลอื 3-way, Extension 
tube, Syringes

หมวดที ่11คา่ท าหตัถการ และวสิญัญี

หลกัเกณฑใ์นการนบัเวลา เศษของเวลาต า่กวา่ 
15 นาท ีไมใ่หค้ดิเงนิ เวลา 15-30 นาทใีหค้ดิ 30 
นาท ีถา้เกนิ 30 นาท ีใหค้ดิเป็นช ัว่โมง (นบัตามที่
ปรากฏในใบดมยาสลบ)

❖ ผูป่้วยนอกจา่ยตามทีส่ถานพยาบาลเรยีกเก็บ
❖ ผูป่้วยในรวมในการค านวณคา่น า้หนกัสมัพทัธ์



คา่บรกิารและคา่บรกิารทางทนัตกรรม

หมวดที ่12 ค่าบรกิารทางการพยาบาล

❖ เบกิจา่ยไดท้ ัง้ระบบใบเสร็จและ
ระบบเบกิจา่ยตรง 

❖ สถานพยาบาลระบรุหสัรายการ     

ท ัง้ประเภท IP และ OP ต ัง้แต ่
1 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป

ว 246  ลว 16 
ม.ิย.59

หมวดที ่13 คา่บรกิารทางทนัตกรรม 

2. คา่บรกิารกจิกรรมพเิศษทีน่อกเหนอืจาก
คา่บรกิารพืน้ฐาน

รวมคา่ชุดเครือ่งมอื คา่
ยา และวสัดสุ ิน้เปลอืง

จา่ยจรงิไมเ่กนิราคา
กลางทีก่ าหนด

1. คา่บรกิารพยาบาลท ัว่ไป และ คา่บรกิาร
พยาบาลท ัว่ไป ICU

คดิเหมาจา่ย
รายวนั

รวมอปุกรณ์/
วสัดพุืน้ฐาน

คดิคา่บรกิาร
เทา่กบัจ านวน

วนันอน

ว 177



คา่บรกิารทางกายภาพและแพทยแ์ผนไทย

❖ เบกิจา่ยไดท้ ัง้ระบบใบเสร็จและในระบบ
เบกิจา่ยตรง  มผีลบงัคบัใชก้บัการ
รกัษาพยาบาลต ัง้แต ่ 1 ม.ค. 2559  เป็น
ตน้ไป

❖ สถานพยาบาลระบรุหสัรายการท ัง้ประเภท 
IP และ OP ต ัง้แต ่1 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป

❖การเบกิตอ้งมใีบรบัรองประกอบการเบกิจา่ย
ทกุคร ัง้

หมวดที ่15 แพทยแ์ผนไทย

ว 447           
ลว 12 พ.ย.58

เงือ่นไข

มคี าส ัง่แพทย ์ และบนัทกึการใหบ้รกิาร  ครบถว้นทกุ
รายการ

อตัราการจา่ย
ตามทีส่ถานพยาบาลเรยีกเก็บ

หมวดที ่14 กายภายบ าบดัและเวชกรรมฟ้ืนฟู



หมวด 15 คา่บรกิารทางกายภาพและแพทยแ์ผนไทย

การรบับรกิารแพทยแ์ผนไทย และการแพทยแ์ผนจนี ตอ้งแนบเอกสารประกอบใบเสร็จ ดงันี้

1. กรณีแพทยแ์ผนไทย ใหแ้นบใบรบัรองซึง่ออกโดยผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผน
ไทย หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

2. กรณีทีแ่พทยแ์ผนจนี ใหแ้นบใบรบัรองซึง่ออกโดยผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีผ่า่นการอบรบหลกัสตูรการฝงัเข็มที่
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานหลกัสตูรจากหนว่ยงานภาครฐัของไทย หรอืผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนจนี

โดยใบรบัรองตอ้งระบโุรค หรอือาการ ระยะเวลาในการเร ิม่ตน้และสิน้สดุการรกัษาในแตล่ะคร ัง้อยา่ง
ชดัเจน หรอืรอบการรกัษาอยา่งชดัเจน ท ัง้นี ้ในแตล่ะรอบตอ้งไมเ่กนิ 1 เดอืน

ใบรบัรองประกอบการเบกิจา่ย



สถานพยาบาลเบกิคา่รกัษาพยาบาลจากกองทนุ
ผูป้ระสบภยัจากรถกอ่น ตามจ านวนเงนิทีใ่ชจ้รงิและ
ไมเ่กนิวงเงนิที ่พรบ.คุม้ครอง

เงือ่นไข   ::

❖สว่นเกนิ 30,000 บาท  เบกิจา่ยกบั อปท. 

กรณี พรบ.ผูป้ระสบภยัจากรถ



การเบกิคา่รกัษากรณีมปีระกนั

ใหเ้บกิจากบรษิทัประกนักอ่น

เบกิจาก อปท. (สมทบ)

ไมเ่กนิคา่รกัษาพยาบาลทีเ่กดิข ึน้จรงิ

กค. 0422.2/ว. 380 
ลงวนัที ่30 กนัยายน 53



การเบกิสว่นตา่ง กรณีเป็นผูม้สีทิธปิระกนัสงัคม

เง่ือนไข ::

กรณีคา่รกัษาสว่นเกนิของสทิธปิระกนัสงัคม 
ใหเ้บกิสว่นตา่งเฉพาะกรณี ไดแ้ก่

1) คลอดบตุร  เบกิสว่นเกนิ 13,000 บาท

2) คา่ลา้งไต (สว่นเกนิ 1,500 บาท) 

3) การเบกิ vascular access ซ า้ภายใน 2 ปี

4) ท าฟนัสว่นเกนิจากคา่อดุฟนั ขดูหนิปนู   
และถอนฟนั ทีเ่กนิจาก 900 บาท/ปี 

กรณีตรวจสอบสทิธพิบวา่เป็นผูอ้าศยั
สทิธทิ ีม่สีทิธปิระกนัสงัคม 
รพ. เบกิจา่ยตรงผา่นระบบ แทนผูม้สีทิธ ิ

กรณีเบกิในระบบใบเสร็จรบัเงนิ ตอ้งมี
เอกสารใบรบัรองการไดร้บัเงนิคา่
รกัษาพยาบาลจากประกนัสงัคมครบ
ตามทีก่ าหนดแลว้

สว่นตา่งคา่หอ้ง คา่อปุกรณ ์ไมถ่อืเป็นสว่นตา่งคา่
รกัษาพยาบาล

เงือ่นไข ::

กรณีผูอ้าศยัสทิธทิ ีม่สีทิธสิทิธปิระกนัสงัคม 
สามารถเบกิสว่นตา่งเฉพาะกรณี ไดแ้ก่

1) คลอดบตุร  เบกิสว่นเกนิ 15,000 บาท

2) คา่ลา้งไต (สว่นเกนิ 1,500 บาท) 

3) การเบกิ vascular access ซ า้ภายใน 2 
ปี

4) ท าฟนัสว่นเกนิจากคา่อดุฟนั ขดูหนิปนู   
และถอนฟนั ทีเ่กนิจาก 900 บาท/ปี 



กรณีตรวจสขุภาพประจ าปี

- ตรวจสขุภาพประจ าปี
เบกิไดท้ ัง้ในระบบเบกิจา่ยตรง หรอื ใบเสร็จ

(สทิธขิา้ราชการเบกิดว้ยใบเสร็จรบัเงนิ)

*เฉพาะผูม้สีทิธเิทา่น ัน้

กรณีใชใ้บเสร็จเบกิตน้สงักดั

เบกิไดต้ามรายการ และอตัราของคา่ตรวจสขุภาพ

ประจ าปีเทา่น ัน้ นอกเหนอืรายการทีก่ าหนดผูม้ ี
สทิธติอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง



การเบกิคา่รกัษาพยาบาลกรณีเขา้รบับรกิาร
ในสถานพยาบาลเอกชนกรณีฉุกเฉนิ

เงือ่นไขการเบกิ

- เขา้รับบรกิารในกรณีฉุกเฉนิ

- เขา้รับบรกิารเป็นกรณีผูป่้วยใน 
เทา่นัน้ 

เอกสารประกอบการพจิารณา

- ใบเสร็จรับเงนิ

- ใบแสดงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ

- ใบรับรองจากแพทยผ์ูรั้กษา ระบุ
ถงึความจ าเป็นรบีดว่นในการเขา้รับ
รักษาพยาบาล



สายดว่นใหค้ าปรกึษาโรงพยาบาล (Provider Center)

หมายเลข 02-554-0505
e-mail: providercenter@nhso.go.th

เพือ่ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัเรือ่งการเบกิจา่ย โปรแกรม
การโอนเงนิ สทิธปิระโยชน ์ฯลฯ

ขอบคณุคะ่
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