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ຊືື່ ນະໂຍບາຍ: ນະໂຍບາຍສື່ ວນຫ ຸ ດສ າລັບຄົນເຈັບທີື່ ບ ື່ ມີ ປະກັນໄດ - 
ກົມຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ 

ລະຫັດນະໂ
ຍບາຍ: 
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ຄ າສັບສ າຄັນ ທາງການເງິ ນ, ການຊື່ ວຍເຫ ື ອ, ບ ື່ ມີ ປະກັນໄພ, ສື່ ວນຫ ຸ ດ, ຄົນເຈັບ 

ພະແນກ: ກົມຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ (RMD) 

 
I. ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 
 

ຮັບປະກັນວື່ າ 
ຄົນເຈັບທີື່ ບ ື່ ໄດ້ປະກັນຕົນບ ື່ ຖື ກເກັບຄື່ າທ ານຽມເພີື່ ມຫ າຍກວື່ າມູນຄື່ າທົື່ ວໄປທີື່ ເກັບນ າບຸກຄົນຜູ້ທີື່ ມີ ປ
ະກັນຄຸ້ມຄອງການດູແລດັື່ ງກື່ າວນ້ັນ. 
 
ນະໂຍບາຍນີ ້ ປະຕິບັດ NH RSA 151:12-b, Internal Revenue Code Section 501(r) ແລະ the 
Patient Protection and Affordable Care Act of 2009 ແລະ 
ຈະຖື ກປື່ ຽນແປງໄປເປັນແຕື່ ລະໄລຍະຕາມຄວາມຈ າເປັນ ເພືື່ ອໃຫ້ຍັງຄົງສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້. 

 
II. ຂອບເຂດນະໂຍບາຍ 
 

ສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ ້ , “ສື່ ວນຫ ຸ ດຂອງຜູ້ບ ື່ ປະກັນຕົນ” 
ໃຊ້ກັບການບ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບທີື່ ສະໜອງໃຫ້ຄົນເຈັບທີື່ ບ ື່ ໄດ້ປະກັນຕົວ ຢູື່ ທີື່  Dartmouth-
Hitchcock Health (D-HH) ຫ ື  ການບ ລິ ການທົື່ ວໄປທີື່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍປະກັນໄພ 
ແຕື່ ບ ື່ ໄດ້ຄຸ້ຄອງສ າລັບການບ ລິ ການສະເພາະ.  

 
III. ນິ ຍາມຄ າສັບ 
 

ການປະກັນໄພຮື່ ວມ: ຈ ານວນສື່ ວນຮ້ອຍ ຂອງຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍການປິື່ ນປົວສຸຂະພາບທີື່ ແບື່ ງລະຫວື່ າງ 
ບ ລິ ສັດປະກັນໄພ ແລະ ຜູ້ປະກັນຕົນ ຕາມທີື່ ກ ານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ. 
 
ການຊ າລະຮື່ ວມ: ຄື່ າທ ານຽມທີື່ ກ ານົດໄວ້ 
ທີື່ ຜູ້ສະໝັກສະມາຊິ ກແຜນປິື່ ນປົວຕ້ອງຈື່ າຍເພືື່ ອນ າໃຊ້ການບ ລິ ການທາງການແພດສະເພາະທີື່ ແຜນ
ດັື່ ງກື່ າວຄຸ້ມຄອງໃຫ້. 
 
ວົງເງິ ນທີື່ ຕ້ອງອອກກື່ ອນ: ມູນຄື່ າທີື່ ບຸກຄົນຜູ້ປະກັນຕົນຕ້ອງຈື່ າຍ, 
ຕາມທີື່ ນະໂຍບາຍປະກັນໄພຂອງພວກເຂົ າກ ານົດ, ກື່ ອນທີື່ ບ ລິ ສັດປະກັນໄພຈະຈື່ າຍຄື່ າປິື່ ນປົວໃຫ້. 
 
ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍລວມ: ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍທັງໝົດທີື່ ຢູື່ ໃນອັດຕາມກ ານົດເຕັມຈ ານວນ ຂອງອົງການ 
ສ າລັບການປິື່ ນປົວສຸຂະພາບ ຂອງຄົນເຈັບ. 
 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. ໜ້າ 2 ໃນ 4 
ລະຫັດອ້າງອີ ງ 181, ສະບັບທີ  6 
ວັນທີ ອະນຸມັດ: 19/11/2019 

ການບ ລິ ການແບບເປັນຊຸດ: ການບ ລິ ການຕື່ າງໆທີື່ ຖື ກເລື ອກເຟ້ັນໃຫ້ຄົນເຈັບ, 
ທີື່ ບ ື່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍບ ລິ ສັດປະກັນໄພ, ແລະ ທີື່ ໄດ້ຮັບສື່ ວນຫ ຸ ດຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍລວມຈາກ D-HH 
ແລ້ວ ແລະ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຈື່ າຍກື່ ອນລື່ ວງໜ້າ; ຕົວຢື່ າງ: ການບ ລິ ການສັນຍະກ າ. 
 
ການບ ລິ ການທີື່ ຕ້ອງຈື່ າຍກື່ ອນ: ການບ ລິ ການຕື່ າງໆທີື່ ບ ື່ ຈ າເປັນທາງການແພດ ແລະ 
ຄົນເຈັບຕ້ອງຊ າລະກື່ ອນຮັບການບ ລິ ການ. 
 
ບ ື່ ທີື່ ບ ື່ ໄດ້ປະກັນຕົນ: ຄົນເຈັບທີື່ ບ ື່ ມີ ປະກັນໄພ ຫ ື  ການຊື່ ວຍເຫ ື ອຂອງບຸກຄົນທີ ສາມ 
ເພືື່ ອຊື່ ວຍໃນການປະຕິບັດພັນທະການຊ າລະຂອງລາວ/ນາງ. 
 
ສື່ ວນຫ ຸ ດສ າລັບຜູ້ບ ື່ ໄດ້ປະກັນຕົນ: ສື່ ວນຫ ຸ ດທີື່ ອີ ງໃສື່ ວິ ທີ  “ຄື່ າບ ລິ ການ Medicare ແບບເບິື່ ງຄື ນຫ ັ ງ 
ບວກເກັບຜູ້ຈື່ າຍເອກະຊົນ” ຕາມທີື່ ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງຕາມມາດຕາ 501(r) 
ຂອງປະມວນກົດໝາຍ ວື່ າດ້ວຍລາຍຮັບພາຍໃນ.  
ສື່ ວນຫ ຸ ດນີ ້ ນ າໃຊ້ກື່ ອນທີື່ ຈະອອກໃບບິ ນໃຫ້ຄົນເຈັບ ຫ ື  
ກື່ ອນທີື່ ຈະໃຊ້ການປັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນໃດໜ ື່ ງ. ສື່ ວນຫ ຸ ດດັື່ ງກື່ າວບ ື່ ໃຊ້ກັບການຈື່ າຍຮື່ ວມ, 
ການປະກັນໄພຮື່ ວມ, ວົງເງິ ນທີື່ ຕ້ອງອອກກື່ ອນ, ການຈື່ າຍກື່ ອນລື່ ວງໜ້າ ຫ ື  ການບ ລິ ການແບບຊຸດ 
ທີື່ ໄດ້ສະແດງສື່ ວນຫ ຸ ດທີື່ ຈ າເປັນແລ້ວ ຫ ື  
ການບ ລິ ການທີື່ ຈັດແບື່ ງປະເພດຍ້ອນບ ື່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍບ ລິ ສັດປະກັນໄພທັງໝົດ. 
ສື່ ວນຫ ຸ ດດັື່ ງກື່ າວຖື ກຄິ ດໄລື່ ປະຈ າປີ  ແລະ ຖື ກປັບນັບແຕື່ ມື ້ ເລີື່ ມຕ້ົນຂອງສົກປີ ຕາມລ າດັບ. 
 
Dartmouth-Hitchcock Health: ສ າລັບຈຸດປະສົງ ຂອງນະໂຍບາຍນີ ້ , ສະມາຊິ ກລະບົບ Dartmouth-
Hitchcock Health (D-HH) ຄື : Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center, 
Mt. Ascutney Hospital ແລະ Health Center, New London Hospital, ແລະ ພະຍາບານຊົື່ ວຄາວ 
ແລະ ການດູແລຂ້ັນສຸດທ້າຍ ສ າລັບ Vermont ແລະ New Hampshire (VNH). 
ໂຮງໝ ອືື່ ນທັງໝົດຢູື່ ໃນ New Hampshire ແລະ Vermont 
ຖື ວື່ າເປັນສະຖານປິື່ ນປົວທີື່ ບ ື່ ແມື່ ນສະມາຊິ ກ. 
 
ນັບແຕື່ ວັນທີ  11 ພ ດສະພາ 2019, ນະໂຍບາຍນີ ້ ມີ ຜົນໃຊ້ກັບ Dartmouth-Hitchcock Clinic, Mary 
Hitchcock Memorial Hospital, Alice Peck Day Memorial Hospital, ແລະ Cheshire Medical 
Center. 
 
ນັບແຕື່ ເດື ອນພ ດສະພາ 2020 ເປັນຕ້ົນໄປ ນະໂຍບາຍນີ ້ ມີ ຜົນໃຊ້ກັບ New London Hospital. 

 
IV ຄ າຖະແຫ ງນະໂຍບາຍ 
 

D-HH ຮັບ, ໃນການຈື່ າຍເຕັມຈ ານວນ, ມູນຄື່ າບ ື່ ຫ າຍກວື່ າທີື່ ໄດ້ອອກໃບບິ ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຈາກ 
ຄົນເຈັບປະກັນສຸຂະພາບຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຈາກຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ ບ ື່ ໄດ້ປະກັນຕົນ. D-HH 
ໃຊ້ສື່ ວນຫ ຸ ດສ າລັບຜູ້ບ ື່ ໄດ້ປະກັນຕົນຕ ື່ ກັບຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍລວມທັງໝົດກື່ ອນທີື່ ຈະອອກໃບບິ ນໃຫ້ຄົນເຈັບ
ຜູ້ທີື່ ເປັນພົນລະເມື ອງ ຂອງສະຫະລັດ. ສື່ ວນຫ ຸ ດດັື່ ງກື່ າວບ ື່ ໃຊ້ກັບການຈື່ າຍຮື່ ວມ, ການປະກັນໄພຮື່ ວມ, 
ວົງເງິ ນທີື່ ຕ້ອງອອກກື່ ອນ, ການຈື່ າຍກື່ ອນລື່ ວງໜ້າ ຫ ື  ການບ ລິ ການແບບຊຸດ 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. ໜ້າ 3 ໃນ 4 
ລະຫັດອ້າງອີ ງ 181, ສະບັບທີ  6 
ວັນທີ ອະນຸມັດ: 19/11/2019 

ທີື່ ໄດ້ສະແດງສື່ ວນຫ ຸ ດທີື່ ຈ າເປັນແລ້ວ ຫ ື  
ການບ ລິ ການທີື່ ຈັດແບື່ ງປະເພດຍ້ອນບ ື່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍບ ລິ ສັດປະກັນໄພທັງໝົດ. 
ຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ ບ ື່ ແມື່ ນພົນລະເມື ອງສະຫະລັດ ແລະ ພວມຂ ການບ ລິ ການທີື່ ບ ື່ ແມື່ ນສຸກເສີ ນ 
ແມື່ ນບ ື່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບສື່ ວນຫ ຸ ດສ າລັບຜູ້ບ ື່ ໄດ້ປະກັນຕົນ. 
 
ການປະຕິເສດທີື່ ຈະແຈ້ງສະຖານະພົນລະເມື ອງ ຂອງຄົນເຈັບ 
ແມື່ ນບ ື່ ມີ ຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບສຸື່ ວນຫ ຸ ດສ າລັບຜູ້ທີື່ ບ ື່ ໄດ້ປະກັນຕົນ. 
 
ວິ ທີ ການຄິ ດໄລື່ ອັດຕາສື່ ວນຮ້ອຍ 501(r) AGB: 
 
ລະບຽບການຂອງກົມລາຍຮັບພາຍໃນ (IRS) ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 1.501(r)-5, 
ວື່ າດ້ວຍການຈ າກັດການເກັບຄື່ າ ກ ານົດໃຫ້ ໂຮງໝ  ຄິ ດໄລື່  ອັດຕາສື່ ວນຮ້ອຍ 
“ມູນຄື່ າໃບບິ ນທີື່ ອອກໃຫ້ແກື່ ຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ ມີ ປະກັນໄພ” (AGB) ຂອງພວກເຂົ າ. ອະນຸຍາດໃຫ້ ໂຮງໝ  
ໃຊ້ວິ ທິ ເບິື່ ງຍ້ອນຫ ັ ງ ເພືື່ ອເປັນຖານຄິ ດໄລື່ ອັດຕາສື່ ວນຮ້ອຍ AGB 
ຕ ື່ ການຮ້ອງຂ ສິ ດຄື່ າທ ານຽມການບ ລິ ການ ຂອງMedicare ບວກກັບຜູ້ໃຫ້ປະກັນສຸຂະພາບເອກະຊົນ 
ຫ ື  Medicare ແຕື່ ພຽງຜູ້ດຽວ. ລະບຽບການເຫ ົື່ ານີ ້ ຍັງ ລະບຸອີ ກວື່ າ 
ແຜນປະກັນສຸຂະພາບທີື່ ຄຸ້ມຄອງໂດຍຜູ້ໃຫ້ປະກັນສຸຂະພາບເອກະຊົນພາຍໃຕ້ Medicare Advantage 
ຄວນຖື ວື່ າເປັນແຜນ ຂອງຜູ້ໃຫ້ປະກັນສຸຂະພາບເອກະຊົນ ແລະ ບ ື່ ແມື່ ນຄື່ າທ ານຽມການບ ລິ ການ 
ຂອງ Medicare. 
 
ພ້ືນທີື່  D-HH ທີື່ ໄດ້ອ້າງອີ ງຂ້າງເທິ ງນ້ັນ ໄດ້ເລື ອກທີື່ ຈະສ້າງຖານການຄິ ດໄລື່ ອັດຕາສື່ ວນຮ້ອຍ  AGB 
ຕາມລ າດັບຂອງພວກເຂົ າ 
ໂດຍການໃຊ້ວິ ທີ ເບິື່ ງຍ້ອນຫ ັ ງກື່ ຽວກັບການຮ້ອງຂ ສິ ດຮັບຄື່ າທ ານຽມການບ ລິ ການ ຂອງ Medicare 
ບວກກັບຜູ້ໃຫ້ປະກັນສຸຂະພາບເອກະຊົນທັງໝົດ. ການນ າໃຊ້ໄລຍະເວລາເບິື່ ງຍ້ອນຫ ັ ງ 12 
ເດື ອນແບບປີ ຕ ື່ ປີ , ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍລວມ ສ າລັບຄື່ າທ ານຽມການບ ລິ ການ ຂອງ Medicare ແລະ 
ຜູ້ຈື່ າຍເອກະຊົນທັງໝົດຖື ກຮີ ບໂຮມ ພ້ອມກັບລາຍຮັບການບ ລິ ການສຸດທິ  
ຈາກຄົນເຈັບສ າລັບປະເພດດຽວກັນເຫ ົື່ ານີ ້ . ອັດຕາສື່ ວນຮ້ອຍ AGB ຖື ກຄິ ດໄລື່ ດື່ ັ ງນີ ້ : 
 
ອັດຕາສື່ ວນຮ້ອຍອັດຕາການເກັບໜ້້ີທີື່ ມີ ປະ
ສິ ດທິ ພາບ 

= ຄື່ າທ ານຽມການບ ລິ ການ Medicare ທັງໝົດ ແລະ 
ລາຍຮັບການບ ລິ ການສຸດທິ ຈາກຄົນເຈັບຂອງຜູ້ຈື່ າ

ຍເອກະຊົນ 
  ຄື່ າທ ານຽມການບ ລິ ການ Medicare ທັງໝົດ ແລະ 

ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍລວມຂອງຜູ້ຈື່ າຍເອກະຊົນ 
 
ອັດຕາສື່ ວນຮ້ອຍ AGB  = 100% - ອັດຕາສື່ ວນຮ້ອຍອັດຕາການເກັບໜ້ີທີື່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ 
 
 
 
 

 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. ໜ້າ 4 ໃນ 4 
ລະຫັດອ້າງອີ ງ 181, ສະບັບທີ  6 
ວັນທີ ອະນຸມັດ: 19/11/2019 

V. ການອ້າງອີ ງ - ບ ື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ 
 
ເຈົ ້ າຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: Finance Division Corporate ຕິດຕ ື່ : Kimberly 

Mender 

ອະນຸມັດໂດຍ: 
 
 

ສະພາຜູ້ບ ລິ ຫານກອງທ ນ; 
ປະທານບ ລິ ຫານຝື່ າຍການເງິ ນ; 

ສ ານັກງານສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍ - 
ນະໂຍບາຍອົງການເທົື່ ານ້ັນ; Mender, 

Kimberly; Naimie, Tina 

ສະບັບທີ  
 
 

6 
 
 

ວັນທີ ອະນຸມັດປະຈຸບັນ: 19/11/2019 ລະຫັດເອກະສານເກົື່ າ: RMD 0081 

ວັນທີ ນະໂຍບາຍມີ ຜົນສັກສິ ດ: 19/11/2019 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ: ການຊື່ ວຍເຫ ື ອດ້ານການເງິ ນ ສ າລັບນະໂຍບາຍການບ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບ 

ການຊື່ ວຍເຫ ື ອດ້ານວຽກງານທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ:  

 


