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รูปแบบข้อมูลรายการเรียกเก็บค่าบริการของสถานพยาบาล (csv file)
F Field Name Format Width
Definition
1 BILLGROUP Char
2 รหัสหมวดรายการตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
2 SIMBGROUP VChar
10 รหัสหมวดรายการมาตรฐาน
สาหรับการเรียกเก็บค่าบริการ
3 CODE
VChar
20 รหัสรายการย่อย
4 CSCODE
VChar
6 รหัสรายการ ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง (กค)
5
6
7
8
9
10

DEFINITION
UNIT
RATE
REVRATE
DATEEFF
DATEEXP

VChar
VChar
Num
Char
Date
Date

150
10
10
3
8
8

ชื่อ/คาอธิบาย รายการ
หน่วยนับ
ราคา (บาท) ต่อ UNIT
Revision ของการปรับปรุงราคา
วันที่เริ่มใช้
วันที่ยกเลิกการใช้

Remark
ตามรายละเอียดด้านล่าง
ตาม Standard Items for
Medical Billing (SIMB)
รหัสที่ใช้ภายในของ รพ.
ค่า DF และ Surcharge
ให้ใช้รหัสตามบัญชีรายการ
หัตถการ

ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
เริ่มด้วย 001
YYYYMMDD (ปี คศ.)
YYYYMMDD (ปี คศ.)
ว่างถ้าไม่มี

หมายเหตุ
1. ข้อมูลในแต่ละบรรทัด ต้องเรียงลาดับฟิลด์ ตามเลขในคอลัมน์ F
2. Char หมายถึง ข้อมูลทีเ่ ป็นตัวเลขหรือตัวอักษร โดยมีจานวนอักขระแน่นอนตาม width
VChar หมายถึง ข้อมูลทีเ่ ป็นตัวเลขหรือตัวอักษร โดยมีจานวนอักขระไม่เกิน width
Num หมายถึง ข้อมูลทีเ่ ป็นตัวเลขและจุดเท่านั้น
3. RevRate เป็นเลขที่ใช้ระบุครั้งที่ของการปรับปรุงรายการของรหัสนั้นๆ
DateEff หมายถึง วันที่เริ่มต้นที่รายการนี้มผี ล DateExp หมายถึง วันที่สุดท้ายทีร่ ายการนีจ้ ะใช้ได้
ทั้ง RevRate, DateEff, DateExp มีความสาคัญเมือ่ มีการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมหรือยกเลิกรายการ
สาหรับการส่งครัง้ แรก ให้ใส่ข้อมูลดังนี้
RevRate ใส่เป็น ‘001’
DateEff ใส่เป็นวันทีท่ ี่สถานพยาบาลเริม่ ใช้รายการนี้
DateExp ว่าง (ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ)
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รหัสหมวดค่าใช้จ่าย
ดูรายละเอียดในเอกสาร “หมวดรายการค่าใช้จ่าย”
CSCODE สาหรับค่าธรรมเนียมแพทย์ (หมวด17) และค่าธรรมเนียมพิเศษ (หมวด91)
1. ค่า DF หัตถการ, DF วิสัญญี และ Surcharge ให้ใช้รหัสบัญชีรายการหัตถการเป็น CSCODE
DF หัตถการ ใช้ รหัสหัตถการ+A เช่น A011A
DF วิสัญญี ใช้ รหัสหัตถการ+B เช่น A011B
2. DF กรณีแฝด ใช้รหัส D019 (แฝดคลอดปกติ) และ D029 (แฝดผ่าตัดคลอด) โดยเป็นอัตรา DF ต่อแฝดที่เพิม่
1 คน
3. ค่า DF เยี่ยมไข้ และ DF แพทย์ที่ปรึกษา (หมวด C, D) โดยไม่ต้องส่งแยกรายหัตถการ
21550 ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการตรวจรักษากรณีผปู้ ่วยในครั้งแรก
21551 ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการตรวจรักษากรณีผู้ป่วยในครั้งต่อไป (อัตราต่อวัน)
21552 ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการตรวจรักษากรณีผู้ป่วยในเมื่อจาหน่ายและสรุปเวชระเบียน
21560 ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ปว่ ยในสาหรับแพทย์ทปี่ รึกษา (อัตราต่อวัน)

รูปแบบชื่อแฟ้มข้อมูล csv file
HC<Hcode>N<sid><ชื่อสถานพยาบาล>.csv
Hcode คือ รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก
Sid

คือ เลขลาดับในการส่ง กาหนดไว้ 3 หลัก เช่น 001, 002, 003 ,…
ตัวอย่างเช่น

HC99999N001โรงพยาบาลทดสอบ.csv

csv file ที่ สกส.รับข้อมูลไว้แล้ว ห้ามใช้เลขลาดับการส่งนั้นส่งซ้าอีก
csv file ที่ สกส.ปฏิเสธการรับข้อมูล สามารถใช้เลขลาดับการส่งนั้นส่งซ้าได้
คำแนะนำกำรใส่เลขลำดับในกำรส่ง ขอให้สถานพยาบาลส่งเรียงเลขลาดับตัง้ แต่ 001 อย่าข้ามเลขลาดับในการส่ง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลสามารถส่งข้อมูล csv file ได้ไม่ซ้ากับที่เคยส่งและสกส.เคยรับข้อมูลไว้แล้ว

วิธีการ Save แฟ้มข้อมูล csv file
File name : ตั้งชื่อตามตัวอย่างทีก่ าหนด
Save as type : ให้เลือก CSV (Comma delimited) (*.csv)
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ข้อกาหนดการแก้ไขข้อมูลรายการเรียกเก็บค่าบริการของสถานพยาบาล (csv file)
1. รายการที่ไม่เคยถูกเบิกจ่าย ให้ขอยกเลิกรายการเดิมโดยส่งมาเป็นไฟล์ชื่อ
HC<Hcode>CCN<Sid><ชื่อสถานพยาบาล><ข้อความอื่น>.csv
แล้วจึงส่งรายการที่ถูกต้องเข้ามาใหม่
ตัวอย่าง
ชื่อไฟล์ที่ขอยกเลิก => HC99999CCN001 รพ.ทดสอบ ยกเลิกรายการค่าบริการ.csv
BILLGROUP,SIMBGRO,CODE,CSCODE,DEFINITION,UNIT,RATE,REVRATE ,DATEEFF,DATEEXP
01,2.1,RM005,21101,ค่าห้องพักผู้ป่วยและค่าอาหาร,วัน,"1,000",001,20100101,
ชื่อไฟล์สง่ รายการที่ถูกต้อง => HC99999N011รพ.ทดสอบ รายการค่าบริการ.csv
BILLGROUP,SIMBGRO,CODE,CSCODE,DEFINITION,UNIT,RATE,REVRATE ,DATEEFF,DATEEXP
01,2.1,RM005,21101,ค่าห้องพักผู้ป่วยและค่าอาหาร : เตียงสามัญ,วัน,800,001,20100101,
2. รายการที่เคยใช้อ้างอิงในการเบิกจ่ายแล้ว
2.1 กรณีเปลี่ยนแปลง RATE, BILLGROUP, SIMBGROUP, CSCODE, DEFINITION และ UNIT ซึ่งไม่
เปลี่ยนใจความสาคัญ ให้ส่งเป็น record ใหม่ ที่มีรหัส (CODE) เดิม โดยมี REVRATE เป็นเลขใหม่ที่ไม่
ซ้ากับเลขเดิม และข้อความในฟิลด์อื่นๆตามที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และระบุวันที่เริ่มใช้ (DATEEFF)
พร้อมทั้งส่งรายการเดิมทีม่ ี REVRATE เดิม โดยใส่วันที่สิ้นสุดการใช้ (DATEEXP)
ตัวอย่าง
ชื่อไฟล์ => HC99999N011รพ.ทดสอบ รายการค่าบริการ.csv
BILLGROUP,SIMBGRO,CODE,CSCODE,DEFINITION,UNIT,RATE,REVRATE ,DATEEFF,DATEEXP
01,2.1,RM005,21101,ค่าห้องพักผู้ป่วยและค่าอาหาร : เตียงสามัญ,วัน,800,002,20110201,
01,2.1,RM005,21101,ค่าห้องพักผู้ป่วยและค่าอาหาร,วัน,"1,000",001,20100101,20110131
2.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใจความสาคัญของ DEFINITION และ UNIT ต้องส่งเป็นรายการใหม่โดยใช้รหัส
(CODE) ใหม่
ตัวอย่าง
ชื่อไฟล์ => HC99999N011 รพ.ทดสอบ แก้ไขรายการค่าบริการ. csv
BILLGROUP,SIMBGRO,CODE,CSCODE,DEFINITION,UNIT,RATE,REVRATE ,DATEEFF,DATEEXP
01,2.1,RM011,21101,ค่าห้องพักผู้ป่วย : เตียงสามัญ,วัน,500,001,20110201,
01,2.1,DIET001,21101,ค่าอาหาร,มื้อ,100,001,20110201,
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2.3 รายการที่ไม่มีการใช้อีกต่อไป ควรส่งรายการนั้นพร้อมใส่วันที่สิ้นสุดการใช้ (DATEEXP)
ตัวอย่าง
ชื่อไฟล์ => HC12345N011 รพ.ทดสอบ แก้ไขรายการค่าบริการ.csv
BILLGROUP,SIMBGRO,CODE,CSCODE,DEFINITION,UNIT,RATE,REVRATE ,DATEEFF,DATEEXP
01,2.1, RM005,21101,ค่าห้องพักผูป้ ่วยและค่าอาหาร,วัน,"1,000",001,20100101,20110131
3. ในการส่งข้อมูลทุกครั้ง ต้องมีข้อมูลในฟิลด์ต่างๆครบ (ยกเว้น DATEEXP ในกรณีที่เป็นรายการใหม่) ไม่ว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
4. ในช่วงทดสอบ รพ.สามารถขอยกเลิก csv file เดิมทัง้ หมดได้ โดยแจ้งทาง e-mail
*** การอ้างอิงรายการใดๆต้องระบุ BILLGROUP, CODE และ REVRATE เสมอ ***
-------------------------------------------------------

เมื่อสถานพยาบาลผ่านการทดสอบและเข้ าร่ วมโครงการแล้ว
DF และ Surcharge ที่ส่งเป็ นข้อมูลอ้างอิงสาหรับการส่ งเบิก (csv file) ต้องไม่เกินอัตรา
ในแบบเสนอค่าธรรมเนียม (excel file) ที่ได้ ทาข้ อตกลงไว้กบั กรมบัญชีกลาง

