ระเบียบสานักงานประกันสั งคม
ว่าด้ วยการจ่ ายเงินค่ าบริการทางการแพทย์ แก่สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่อให้เป็ นไปตามความในข้อ ๑๓(๑) แห่งระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการ
รับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับเพื่อให้การจ่ายเงินค่าบริ การ
ทางการแพทย์เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่ องหลักเกณฑ์
และอัตราสาหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่เนื่องจากการทางาน ลง
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ งกาหนดให้มีการเหมาจ่ายเงินเป็ นค่าบริ การทางการแพทย์แก่
สถานพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็ นอัตราหนึ่งพันสองร้อยแปดสิ บสี่ บาทต่อผูป้ ระกันตนหนึ่งคนต่อหนึ่งปี และเพิ่ม
ค่าบริ การทางการแพทย์สาหรับสถานพยาบาลที่ตอ้ งรับภาระกรณี โรคที่มีภาระเสี่ ยงเป็ นอัตราสองร้อยสิ บเอ็ด
บาทต่อผูป้ ระกันตนหนึ่งคนต่อหนึ่งปี สานักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบริ การ
ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบริ การทางการ
แพทย์แก่สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ วิธีปฏิบตั ิใดซึ่ งมิได้กาหนดในระเบียบนี้ ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ โดย
อนุโลม

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“เงินค่าบริ การทางการแพทย์” หมายความว่า เงินตอบแทนค่าบริ การทางการแพทย์และค่า
รักษาพยาบาลผูป้ ระกันตน ซึ่งเป็ นผูม้ ีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่
เนื่องจากการทางาน ที่สานักงานประกันสังคมจ่ายให้แก่สถานพยาบาล
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลที่เข้าร่ วมโครงการประกันสังคมและมี
รายชื่อตามที่สานักงานประกันสังคมได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานประกันสังคม
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
ข้อ ๖ ให้สานักงานจ่ายเงินค่าบริ การทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลโดยวิธีเหมาจ่ายใน
อัตรา ๑,๒๘๔ บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิ บสี่ บาทถ้วน) ต่อผูป้ ระกันตนหนึ่งคนภายในระยะเวลาหนึ่งปี ตาม
จานวนผูป้ ระกันตนที่มีชื่อตามทะเบียนที่สานักงานได้กาหนดไว้ให้กบั สถานพยาบาลและมีสิทธิ ได้รับประโยชน์
ทดแทนตามมาตรา ๖๒ แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยให้จ่ายภายในวันที่ ๑๕ ของทุก
เดือน
สานักงานจะจ่ายเงินค่าบริ การทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาลเพิ่มขึ้นจากอัตราตามวรรค
หนึ่งในอัตรา ๒๑๑ บาท (สองร้อยสิ บเอ็ดบาทถ้วน) สาหรับสถานพยาบาลที่ตอ้ งรับภาระกรณี โรคที่มีภาระ
เสี่ ยงตามอัตราการใช้บริ การทางการแพทย์ของผูป้ ระกันตน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่ องหลักเกณฑ์และอัตราสาหรับประโยชน์ทดแทน
ในกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่เนื่องจากการทางาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ แก้ไข
เพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่ องหลักเกณฑ์และอัตราสาหรับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่เนื่องจากการทางาน ลง
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ โดยจ่ายภายในสิ บห้าวันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายค่าบริ การทางการ
แพทย์ดงั กล่าว
สานักงานจะจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากอัตราตามวรรค
หนึ่ง ในอัตราไม่เกินหนึ่งร้อยบาทต่อผูป้ ระกันตนหนึ่งคนต่อหนึ่งปี ตามอัตราการใช้บริ การทางการแพทย์ของ
ผูป้ ระกันตน ตามหลักเกณฑ์และอัตราแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราสาหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอัน

มิใช่เนื่องจากการทางาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยจ่ายภายในเก้าสิ บวันนับถัดจากวันสิ้ นปี
ปฏิทิน
ในกรณี ที่คณะกรรมการการแพทย์ออกประกาศแก้ไขปรับปรุ งอัตรา หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์ตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสองหรื อวรรคสาม แล้วแต่กรณี ให้สานักงาน
จ่ายค่าบริ การทางการแพทย์ตามอัตรา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มีการแก้ไขปรับปรุ งดังกล่าวแล้ว
ข้อ ๗ ให้สานักงานจ่ายเงินตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ในเบื้องต้นแก่สถานพยาบาลโดยแบ่ง
จ่ายเป็ นรายเดือนๆ ละไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนผูป้ ระกันตนที่ใช้เป็ นฐานในการคานวณเงิน
ค่าบริ การทางการแพทย์ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนก่อนเดือนที่จะทาการจ่ายเงินค่าบริ การทางการแพทย์ ดังนี้
(๑) กรุ งเทพมหานครและหรื อจังหวัดตามที่เลขาธิ การกาหนด สานักงานเป็ นผูจ้ ่าย
ค่าบริ การทางการแพทย์ตามจานวนผูป้ ระกันตนที่ปรากฏตามรายงานจานวนผูป้ ระกันตนที่ข้ ึนทะเบียนในการ
ไปรับบริ การทางการแพทย์กบั สถานพยาบาลที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร และหรื อจังหวัดตามที่เลขาธิการ
กาหนดนั้นเป็ นเกณฑ์คานวณ
(๒) จังหวัดอื่นนอกเหนือจากข้อ ๗(๑) สานักงานประกันสังคมจังหวัดเป็ นผูจ้ ่ายค่าบริ การ
ทางการแพทย์ตามจานวนผูป้ ระกันตนที่ปรากฏตามรายงานจานวนผูป้ ระกันตนที่ข้ ึนทะเบียนในการไปรับ
บริ การทางการแพทย์กบั สถานพยาบาลที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดเดียวกันกับสานักงานประกันสังคมจังหวัดนั้นเป็ น
เกณฑ์คานวณ
ข้อ ๘ เมื่อมีการจ่ายเงินตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ในแต่ละเดือนแล้ว ให้มีการคิดคานวณเงิน
ค่าบริ การทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลพึงจะได้รับจริ งตามจานวนผูป้ ระกันตนที่มีสิทธิ ได้รับประโยชน์
ทดแทนตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ของเดือนที่มีการจ่ายเงิน โดยให้ใช้
จานวนผูป้ ระกันตนโดยเฉลี่ย ซึ่ งคานวณได้จากจานวนผูป้ ระกันตนที่มีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนในวันต้น
เดือนรวมกับจานวนผูป้ ระกันตนที่มีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนในวันสิ้ นเดือนหารด้วยสองเป็ นเกณฑ์
คานวณ และในกรณี ที่ตอ้ งจ่ายเงินค่าบริ การทางการแพทย์เพิ่มให้แก่สถานพยาบาล ให้ดาเนิ นการจ่ายให้เสร็ จ
สิ้ นภายใน ๓ เดือน นับแต่เดือนที่มีการจ่ายเงิน
ข้อ ๙ ในการคิดคานวณตามข้อ ๗ ถ้าสานักงานได้จา่ ยเงินค่าบริ การทางการแพทย์นอ้ ย
กว่าจานวนเงินที่สถานพยาบาลจะได้รับ สานักงานจะชาระเงินที่เพิ่มขึ้นให้กบั สถานพยาบาลภายหลังจากคิด
คานวณที่ถูกต้องแล้ว และหากสานักงานได้จ่ายเงินให้แก่สถานพยาบาลเกินกว่าจานวนเงินซึ่ งสถานพยาบาลพึง

จะได้รับจริ งภายหลังจากการคิดคานวณดังกล่าวแล้ว ให้เลขาธิการหรื อผูซ้ ่ ึงเลขาธิการมอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณา
ว่าจะใช้วธิ ี หกั กลบลบหนี้กนั ในเดือนถัดจากเดือนที่มีการคิดคานวณที่ถูกต้องแล้วหรื อวิธีเรี ยกเงินคืนก็ได้
การชาระเงินเพิ่มและการคืนเงินส่ วนเกิน จะต้องชาระให้เสร็ จสิ้ นภายใน ๓๐ วัน ภายหลัง
จากที่ได้คานวณโดยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินค่าบริ การทางการแพทย์ซ่ ึ งสถานพยาบาลมีสิทธิ ได้รับอยูก่ ่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บงั คับให้เป็ นไปตามระเบียบสานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบริ การทางการแพทย์แก่
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิ การหรื อผูซ้ ่ ึ งเลขาธิ การมอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสั่งจ่ายเงิน
ค่าบริ การทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

สุ รินทร์ จิรวิศิษฎ์
(นายสุ รินทร์ จิรวิศิษฎ์)
เลขาธิการสานักงานประกันสั งคม

