
 
ระเบียบส านักงานประกนัสังคม 

ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  
  

 
 

                                เพื่อให้เป็นไปตามความในขอ้  ๑๓(๑)  แห่งระเบียบคณะกรรมการประกนัสังคม  วา่ดว้ยการ
รับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกบัเพื่อให้การจ่ายเงินค่าบริการ
ทางการแพทยเ์ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม  เร่ืองหลกัเกณฑ์
และอตัราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน  ลง
วนัท่ี  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงก าหนดใหมี้การเหมาจ่ายเงินเป็นค่าบริการทางการแพทยแ์ก่
สถานพยาบาลเพิ่มข้ึนเป็นอตัราหน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบส่ีบาทต่อผูป้ระกนัตนหน่ึงคนต่อหน่ึงปี  และเพิ่ม
ค่าบริการทางการแพทยส์ าหรับสถานพยาบาลท่ีตอ้งรับภาระกรณีโรคท่ีมีภาระเส่ียงเป็นอตัราสองร้อยสิบเอ็ด
บาทต่อผูป้ระกนัตนหน่ึงคนต่อหน่ึงปี  ส านกังานประกนัสังคมจึงวางระเบียบไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

  
                                ขอ้  ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบส านกังานประกนัสังคม  วา่ดว้ยการจ่ายเงินค่าบริการ
ทางการแพทยแ์ก่สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๐”  
  
                                ขอ้  ๒  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นตน้ไป 

  
                                ขอ้  ๓  ใหย้กเลิกระเบียบส านกังานประกนัสังคม  วา่ดว้ยการจ่ายเงินค่าบริการทางการ
แพทยแ์ก่สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

  
                                ขอ้  ๔  วธีิปฏิบติัใดซ่ึงมิไดก้ าหนดในระเบียบน้ี  ใหป้ฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ โดย
อนุโลม 



  
                                ขอ้  ๕  ในระเบียบน้ี 

                                “เงินค่าบริการทางการแพทย”์  หมายความวา่  เงินตอบแทนค่าบริการทางการแพทยแ์ละค่า
รักษาพยาบาลผูป้ระกนัตน  ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่
เน่ืองจากการท างาน ท่ีส านกังานประกนัสังคมจ่ายใหแ้ก่สถานพยาบาล 

                                “สถานพยาบาล”  หมายความวา่  สถานพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการประกนัสังคมและมี
รายช่ือตามท่ีส านกังานประกนัสังคมไดป้ระกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษา 
                                “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานประกนัสังคม 

                                “เลขาธิการ”  หมายความวา่  เลขาธิการส านกังานประกนัสังคม 

  
                                ขอ้  ๖  ใหส้ านกังานจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทยใ์หแ้ก่สถานพยาบาลโดยวธีิเหมาจ่ายใน
อตัรา  ๑,๒๘๔  บาท  (หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบส่ีบาทถว้น)  ต่อผูป้ระกนัตนหน่ึงคนภายในระยะเวลาหน่ึงปีตาม
จ านวนผูป้ระกนัตนท่ีมีช่ือตามทะเบียนท่ีส านกังานไดก้ าหนดไวใ้หก้บัสถานพยาบาลและมีสิทธิไดรั้บประโยชน์
ทดแทนตามมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  โดยใหจ่้ายภายในวนัท่ี  ๑๕  ของทุก
เดือน 

                                ส านกังานจะจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทยใ์หแ้ก่สถานพยาลเพิ่มข้ึนจากอตัราตามวรรค
หน่ึงในอตัรา  ๒๑๑  บาท  (สองร้อยสิบเอด็บาทถว้น)  ส าหรับสถานพยาบาลท่ีตอ้งรับภาระกรณีโรคท่ีมีภาระ
เส่ียงตามอตัราการใชบ้ริการทางการแพทยข์องผูป้ระกนัตน  ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแนบทา้ยประกาศ
คณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม  เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละอตัราส าหรับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน  ลงวนัท่ี  ๒๕  ธนัวาคม  ๒๕๔๖  แกไ้ข
เพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม  เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละอตัราส าหรับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน  ลง
วนัท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๐  โดยจ่ายภายในสิบหา้วนันบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายค่าบริการทางการ
แพทยด์งักล่าว 
                                ส านกังานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทยใ์หแ้ก่สถานพยาบาลเพิ่มข้ึนจากอตัราตามวรรค
หน่ึง  ในอตัราไม่เกินหน่ึงร้อยบาทต่อผูป้ระกนัตนหน่ึงคนต่อหน่ึงปีตามอตัราการใชบ้ริการทางการแพทยข์อง
ผูป้ระกนัตน  ตามหลกัเกณฑ์และอตัราแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติั
ประกนัสังคม  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละอตัราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอนั



มิใช่เน่ืองจากการท างาน  ลงวนัท่ี  ๒๕  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยจ่ายภายในเกา้สิบวนันบัถดัจากวนัส้ินปี
ปฏิทิน 

                                ในกรณีท่ีคณะกรรมการการแพทยอ์อกประกาศแกไ้ขปรับปรุงอตัรา  หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขการจ่ายค่าบริการทางการแพทยต์ามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองหรือวรรคสาม  แลว้แต่กรณีใหส้ านกังาน
จ่ายค่าบริการทางการแพทยต์ามอตัรา  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีมีการแกไ้ขปรับปรุงดงักล่าวแลว้ 
  
                                ขอ้  ๗  ใหส้ านกังานจ่ายเงินตามขอ้  ๖  วรรคหน่ึง  ในเบ้ืองตน้แก่สถานพยาบาลโดยแบ่ง
จ่ายเป็นรายเดือนๆ  ละไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบหา้ของจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงิน
ค่าบริการทางการแพทยใ์นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนก่อนเดือนท่ีจะท าการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย ์ ดงัน้ี 

                                (๑)  กรุงเทพมหานครและหรือจงัหวดัตามท่ีเลขาธิการก าหนด  ส านกังานเป็นผูจ่้าย
ค่าบริการทางการแพทยต์ามจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีปรากฏตามรายงานจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนในการ
ไปรับบริการทางการแพทยก์บัสถานพยาบาลท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  และหรือจงัหวดัตามท่ีเลขาธิการ
ก าหนดนั้นเป็นเกณฑค์ านวณ 

                                (๒)  จงัหวดัอ่ืนนอกเหนือจากขอ้  ๗(๑)  ส านกังานประกนัสังคมจงัหวดัเป็นผูจ่้ายค่าบริการ
ทางการแพทยต์ามจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีปรากฏตามรายงานจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนในการไปรับ
บริการทางการแพทยก์บัสถานพยาบาลท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนักบัส านกังานประกนัสังคมจงัหวดันั้นเป็น
เกณฑค์ านวณ 

  
                                ขอ้  ๘  เม่ือมีการจ่ายเงินตามขอ้  ๖  วรรคหน่ึง  ในแต่ละเดือนแลว้  ใหมี้การคิดค านวณเงิน
ค่าบริการทางการแพทยท่ี์สถานพยาบาลพึงจะไดรั้บจริงตามจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีมีสิทธิไดรั้บประโยชน์
ทดแทนตามมาตรา  ๖๒ แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ของเดือนท่ีมีการจ่ายเงิน  โดยใหใ้ช้
จ  านวนผูป้ระกนัตนโดยเฉล่ีย  ซ่ึงค านวณไดจ้ากจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในวนัตน้
เดือนรวมกบัจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในวนัส้ินเดือนหารดว้ยสองเป็นเกณฑ์
ค านวณ  และในกรณีท่ีตอ้งจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทยเ์พิ่มใหแ้ก่สถานพยาบาล  ใหด้ าเนินการจ่ายให้เสร็จ
ส้ินภายใน  ๓  เดือน  นบัแต่เดือนท่ีมีการจ่ายเงิน 

  
                                ขอ้  ๙  ในการคิดค านวณตามขอ้  ๗  ถา้ส านกังานไดจ่้ายเงินค่าบริการทางการแพทยน์อ้ย
กวา่จ านวนเงินท่ีสถานพยาบาลจะไดรั้บ  ส านกังานจะช าระเงินท่ีเพิ่มข้ึนใหก้บัสถานพยาบาลภายหลงัจากคิด
ค านวณท่ีถูกตอ้งแลว้ และหากส านกังานไดจ่้ายเงินใหแ้ก่สถานพยาบาลเกินกวา่จ านวนเงินซ่ึงสถานพยาบาลพึง



จะไดรั้บจริงภายหลงัจากการคิดค านวณดงักล่าวแลว้  ใหเ้ลขาธิการหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณา
วา่จะใชว้ธีิหกักลบลบหน้ีกนัในเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการคิดค านวณท่ีถูกตอ้งแลว้หรือวธีิเรียกเงินคืนก็ได ้

                                การช าระเงินเพิ่มและการคืนเงินส่วนเกิน  จะตอ้งช าระใหเ้สร็จส้ินภายใน  ๓๐  วนั  ภายหลงั
จากท่ีไดค้  านวณโดยถูกตอ้งแลว้ 

  
                                ขอ้  ๑๐  การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทยซ่ึ์งสถานพยาบาลมีสิทธิไดรั้บอยูก่่อนวนัท่ี
ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัใหเ้ป็นไปตามระเบียบส านกังานประกนัสังคม  วา่ดว้ยการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทยแ์ก่
สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

  
                                ขอ้  ๑๑  ใหเ้ลขาธิการหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งจ่ายเงิน
ค่าบริการทางการแพทยใ์หแ้ก่สถานพยาบาล 

  
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  
  

 สุรินทร์  จิรวศิิษฎ์ 
           (นายสุรินทร์  จิรวศิิษฎ์) 
   เลขาธิการส านักงานประกนัสังคม 

 


