
 

อตัราการเบิกค่าห้องพเิศษตาม     
           สิทธิการรักษา 

 

 

 
เอกสารทีใ่ช้ในการจองห้อง/เตียงนอน รพ. 

 ใบนัดนอนโรงพยาบาล 
 หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ 

ผู้ป่วยที่ประสงค์ต้องการจองห้อง/เตียงนอน รพ. กรุณา
ติดต่อจองห้อง ณ  ศูนย์รับผู้ป่วยใน ช้ัน 1  
วนัจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-24.00 น. 

วนัเสาร์-อาทติย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-24.00 น. 
 
 
 
 

 สิทธิรัฐวสิาหกจิ/เบิกราชการ เบิกได้ตามสิทธิต้น
สังกดัของแต่ละท่าน 

 สิทธิเบิกจ่ายตรง เบิกได้            1,000 บาท/วนั 
 สิทธิประกันสังคม เบิกได้  400 บาท/วนั 
 สิทธิบัตรทอง เบิกค่าห้องพเิศษได้ 400 บาท/วนั 
 สิทธิช าระเอง ฝากเงินค่ารักษาล่วงหน้า 15,000 บาท
และผู้ป่วยคลอดบุตร                       10,000 บาท 

Preferential treatment 
 State Enterprise Rights / Rejected The 

withdrawal of the agency. 
  Disbursed 1,000 baht / day. 
  Social security benefits are 400 baht / day. 
 Patent for gold extra room 400 baht / day. 
  Paid up to 15,000 Baht and 10,000 Baht 

 
 
 

…บริการจัดสรรเตียงพกัผู้ป่วยใน 
และประสานงานในการรับผู้ป่วยในเข้าพกัรักษาตัว

ในโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และสร้าง

ความพงึพอใจแก่ผู้รับบริการ… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การจองห้องพเิศษเป็นการจัดสรรคิวเตียงเท่าน้ัน 
ผู้รับบริการสามารถเช็คห้องพเิศษได้ในวนัทีม่า
นอนโรงพยาบาล ตั้งแต่เวลา 08.30-10.30 น. 
 การนอนห้องพเิศษวไีอพ ีพเิศษเดี่ยว และพเิศษรวม
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ผู้ป่วยต้องมีญาติเฝ้าอายุ 
18 ปีขึน้ไป ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชม. กรณผู้ีป่วยจอง
ห้องพเิศษรวมของอายุรกรรมและศัลยกรรมทัว่ไป
หรือศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ญาติเฝ้า
ไม่ได้ และห้องพเิศษรวมสูติศาสตร์นรีเวชมีญาติ
ผู้หญิงเฝ้า 1 คน 
 ห้องพเิศษเดี่ยว ญาติเฝ้าได้ 1-2 คน มีผ้าห่มกบั
หมอนให้ญาติ 1 ชุด 
 กรุณาน ายาเดิมมาด้วยทุกคร้ัง 
 กรณนัีดนอน รพ.ในวนัหยุดกรุณาติดต่อทีศู่นย์รับ
ผู้ป่วยใน /ในวนัท าการให้ติดต่อทีแ่ผนกผู้ป่วยนอก 
 เอกสารทีต้่องเตรียมในวนันอน รพ. เช่น บัตรนัด/
บัตรประชาชน/ หนังสือส่งตัวจากตันสังกดั/บัตร
รับรองสิทธิ/ทะเบียนบ้าน/สูติบัตรเด็ก 
 

 
 
 

 

การจองห้องพเิศษ 
 

ค าแนะน า 
 



 

         **วงกลมรอบเคร่ืองหมายถูก คือ ราคาห้องพเิศษที่ 
                                             ผู้ป่วยจอง** 

 VIP  :   มี 1 หอ้งเป็นหอ้งผูป่้วย และอีก1 หอ้ง 
เป็นหอ้งรับรองญาติ , หอ้งน ้าในตวั ,    
เคร่ืองท าน ้าอุ่น ,โทรทศัน ์,แอร์ ,ก๊ิฟเซท ,บริการอุ่น
อาหาร ,บริการน ้าร้อน ,กระดาษช าระ ,  น ้าด่ืม 

 ห้องพเิศษเดีย่ว  :  หอ้งเด่ียว , หอ้งน ้าในตวั , 
เคร่ืองท าน ้าอุ่น ,โทรทศัน ์,แอร์ ,ก๊ิฟเซท ,บริการ 
อุ่นอาหาร ,บริการน ้าร้อน ,กระดาษช าระ ,น ้าด่ืม 

 ห้องพเิศษรวม  :  พิเศษรวมศลัยกรรมกระดูกและขอ้/
สูตินรีเวช หอ้งละ 3 เตียง และพิเศษรวมอายรุกรรม/
ศลัยกรรมทัว่ไป-ระบบทางเดินปัสสาวะ หอ้งละ 5เตียง
,โทรทศัน ์,ตูเ้ยน็,แอร์,หอ้งน ้า ใชร่้วมกนัในหอ้งญาติ 
 

Rates Patients 
 VIP  :  There is one patient rooms and  

one room is guaranteed relatives, bathroom, 
water heater, television, air conditioning, Gift 
sets, hot food service, Hot water, toilet paper, 
drinking water. 

 Single special  :  Single room, shower room, 
water heater, television, air conditioning,  

             Gift sets, hot food service.Hot water, toilet     
             paper, drinking water. 

 Many special   :  Specialized in orthopedic / 
obstetrics / gynecology 3 rooms per room and 
special include General Surgery / Surgery - 
Urology 5 beds per room, TV , Refrigerator, air 
conditioner, bathroom Share in relative room 

Center Admission 

Open every day Except holidays 
Opening hours : 06.00-24.00 hrs . 

Holidays : 08.00-00.00 hrs . 
Tel +66 37-395085-6 # 10022,10137 

 
 

 

 

                        
 

 

           
 
 
 

 
 
 
 
 
         
 

                 ศูนย์รับผู้ป่วยใน 
               เปิดให้บริการทุกวนั ไม่เว้นวนัหยุด 
              วนัจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-24.00 น. 

             วนัเสาร์-อาทติย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-24.00 น. 
   โทรศัพท์ 037-395085-6  ต่อ 10022,10137 

อตัราค่าห้อง (รวมค่าอาหาร) 
หอผู้ป่วย พเิศษ

รวม 
(800) 

พเิศษ
เดีย่ว 
(1,500) 

พเิศษ
เดีย่ว 
(1,700) 

VIP  
มี 2 ห้อง 
(3,000) 

สูติ/นรีเวช        

กมุารเวชกรรม       

อายุรกรรม     
หญิง 

  
ชาย 

  

ศัลยกรรม        

หู คอ จมูก/ตา       

ศัลยกรรมกระดูก
และข้อ 

       

อปุกรณ์อ านวยความสะดวก 

บริการห้องพกัส าหรับผู้ป่วยใน 
Rooms for patients 
 

เอกสารแนะน า 
 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 

สมเด็จพระเทพ ฯ สยามบรมราชกมุารี  
HRH  Princess MahaChakriSirindhorn Medical Center 

 


